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 أهــى املصـطـهـحـــبث :

ؽض٠تجس ثٌّٛثد  د١ٓ: وغش ثٌشٚثدؾ ثٌّٛؽٛدر  ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ

ؽض٠تجس ثٌّٛثد ثٌٕجصؾز ِٓ  د١ٓسٚثدؾ ؽذ٠ذر  ثٌّضفجػٍز ٚصى٠ٛٓ

 ً.ثٌضفجػ

ه : صفجػ٩س و١ّ١جة١ز ٠ضُ ف١ٙج صفى صفجػ٩س ث٨ٔق٩ي ثٌقشثسٞ

ؽض٠تجس دؼغ ثٌّشوذجس ثٌى١ّ١جة١ز دجٌقشثسر إٌٝ ػٕجطش٘ج ث١ٌٚ٤ز أٚ 

 إٌٝ ِشوذجس أدغؾ ِٕٙج .

: صفجػ٩س و١ّ١جة١ز ٠ضُ ف١ٙج إف٩ي ػٕظش ٔشؾ  صفجػ٩س ث٦ف٩ي

 .  ش آخش ألً ِٕٗ ٔشجؽًج فٟ ثفذ ِقج١ًٌ ث٩ِفًٗ ػٕظِق

: صشص١خ ثٌؼٕجطش ثٌفٍض٠ز صشص١ذًج صٕجص١ًٌج  ِضغٍغٍز ثٌٕشجؽ ثٌى١ّ١جةٟ

 ٔشجؽٙج ثٌى١ّ١جةٟ . دسؽز فغخ 

ٟ٘ صفجػ٩س و١ّ١جة١ز ٠ضُ ف١ٙج إف٩ي  صفجػ٩س ث٦ف٩ي ثٌذغ١ؾ :

 . ػٕظش ثوغش ٔشجؽًج ِقً آخش ألً ٔشجؽًج فٟ أفذ ِشوذجصٗ 

: صفجػ٩س و١ّ١جة١ز ٠ضُ ف١ٙج صذجدي ِضدٚػ  صفجػ٩س ث٦ف٩ي ثٌّضدٚػ

 د١ٓ شمٟ ) أ٠ٟٛٔ ( ِشوذ١ٓ ِخضٍف١ٓ ٌضى٠ٛٓ ِشوذ١ٓ ؽذ٠ذ٠ٓ . 

 : صفجػً فّغ ِغ لٍٛٞ ٌضى٠ٛٓ ٍِـ ِٚجء .  صفجػً ثٌضؼجدي

 ث٤وغؾ١ٓ أٚ ٔمضٔغذز ص٠جدر : ػ١ٍّز و١ّ١جة١ز ٠ضُ ف١ٙج  ث٤وغذر

 ثٌّجدر .  ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ فٟ ٔغذز

 : ػ١ٍّز و١ّ١جة١ز صفمذ ف١ٙج رسر ثٌؼٕظش إٌىضشْٚ أٚ أوغش .  ث٤وغذر

ٔمض ث٤وغؾ١ٓ أٚ ص٠جدر ٠ضُ ف١ٙج : ػ١ٍّز و١ّ١جة١ز  ث٨خضضثي

 ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ فٟ ثٌّجدر . 

 :ػ١ٍّز و١ّ١جة١ز صىضغخ ف١ٙج رسر ثٌؼٕظش إٌىضشْٚ أٚ أوغش. ث٨خضضثي

٤وغؾ١ٓ ثٚ صٕضضع ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ : ثٌّجدر ثٌضٟ صّٕـ ث ثٌؼجًِ ثٌّؤوغذ

 أعٕجء ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ . 

: ثٌّجدر ثٌضٟ صىضغخ إٌىضشْٚ أٚ ثوغش أعٕجء ثٌضفجػً  ثٌؼجًِ ثٌّؤوغذ

 ثٌى١ّ١جةٟ . 

: ثٌّجدر ثٌضٟ صٕضضع ث٨وغؾ١ٓ ثٚ صّٕـ ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ  ثٌؼجًِ ثٌّخضضي

 أعٕجء ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ . 

إٌىضشْٚ أٚ أوغش أعٕجء ثٌضفجػً  : ثٌّجدر ثٌضٟ صفمذ ثٌؼجًِ ثٌّخضضي

 ثٌى١ّ١جةٟ . 

ثٌضغ١ش فٟ صشو١ض ثٌّٛثد ثٌّضفجػٍز أٚ عشػز ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ : 

 ثٌٕجصؾز فٟ ٚفذر ثٌضِٓ . 

ِشوذجس صضفىه صٍمجة١ًج ػٕذ رٚدجٔٙج فٟ ثٌّجء إٌٝ ثٌّشوذجس ث١ٔٛ٠٤ز : 

 أ٠ٛٔجس ٚصىْٛ صفجػ٩صٙج عش٠ؼز . 

ٍٝ ١٘تز ؽض٠تجس فٟ ثٌّجء ٚصىْٛ : صٛؽذ ػثٌّشوذجس ثٌضغج١ّ٘ز 

 صفجػ٩صٙج دط١تز . 

ثٌضفجػً  ) عشػز ( : ِجدر و١ّ١جة١ز صغ١ش ِٓ ِؼذي ثٌؼجًِ ثٌقفجص

 ثٌى١ّ١جةٟ دْٚ أْ صضغ١ش . 

: صفجػ٩س و١ّ١جة١ز ٠مَٛ ف١ٙج ثٌؼجًِ ثٌقفجص  صفجػ٩س ثٌقفض ثٌّٛؽخ

 دض٠جدر عشػز ثٌضفجػً . 

١جة١ز ٠مَٛ ف١ٙج ثٌؼجًِ ثٌقفجص : صفجػ٩س و١ّ صفجػ٩س ثٌقفض ثٌغجٌخ

 دخفغ عشػز ثٌضفجػً .

: ِٛثد و١ّ١جة١ز ٠ٕضؾٙج ؽغُ ثٌىجةٓ ثٌقٟ صؼًّ وؼٛثًِ  ث٤ٔض٠ّجس

 ففجصر فٟ صغش٠غ ثٌضفجػ٩س ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ) ثٌق٠ٛ١ز ( . 

ؽذ فٟ ثٌذطجؽج ٠ض٠ذ ِٓ عشػز صفىه : ٘ٛ إٔض٠ُ ٠ٛ أٔض٠ُ ث٨ٚوغ١ذ٠ض

 . غؾ١ٓ ثٌٟ ِجء ٚثوفٛق أوغ١ذ ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ 

ثٌّقٛي ثٌقفضٞ : ػٍذز ِؼذ١ٔز صٛؽذ فٟ ثٌغ١جسثس ثٌقذ٠غز ٌّؼجٌؾز 

 ثٌغجصثس ثٌؼجسر ثٌٕجصؾز ِٓ ثفضشثق ثٌٛلٛد لذً ؽشد٘ج . 

 ثٌّزثح : ٘ٛ ثٌّجدر ثٌضٟ صٛؽذ فٟ ثٌّقٍٛي دى١ّز ألً . 

 ثٌّز٠خ : ٘ٛ ثٌّجدر ثٌضٟ صٛؽذ فٟ ثٌّقٍٛي دى١ّز أوذش . 

١خ ٚثٌخٛثص ٠ٚضىْٛ ِٓ ِجدص١ٓ أٚ ثٌّقٍٛي : خ١ٍؾ ِضؾجٔظ ثٌضشو

 أوغش غ١ش ِضقذص١ٓ و١ّ١جة١ًج . 

ثٌّخٍٛؽ ثٌّضؾجٔظ : ِخٍٛؽ ٨ ٠ّىٓ ثٌض١١ّض د١ٓ ِىٛٔجصٗ ٌضٛص٠غ 

 ؽضة١جس ثٌّزثح فٟ ثٌّز٠خ دطش٠مز ِٕضظّز فٟ ؽ١ّغ أؽضثةٗ .

ثٌّخٍٛؽ ثٌغ١ش ِضؾجٔظ : ِخٍٛؽ لذ ٠ّىٓ ثٌض١١ّض د١ٓ ِىٛٔجصٗ 

 ٌؾض٠تجس ف١ٗ دطش٠مز غ١ش ِٕضظّز .دجٌؼ١ٓ ثٌّؾشدر ٌضٛص٠غ ث

ثٌّقٍٛي غ١ش ثٌّشذغ : ٘ٛ ثٌّقٍٛي ثٌزٞ ٠ّىٓ إرثدز و١ّز إػجف١ز 

       ِٓ ثٌّجدر ثٌّزثدز ف١ٗ ػٕذ دسؽز فشثسر ِؼ١ٕز .

  

 

 

    

ثٌّقٍٛي ثٌّشذغ : ثٌّقٍٛي ثٌزٞ ٨ ٠ّىٓ إرثدز و١ّز إػجف١ز ِٓ 

 ثٌّجدر ثٌّزثدز ف١ٗ دْٚ صغ١ش دسؽز ثٌقشثسر . 

ثٌّقٍٛي فٛق ثٌّشذغ : ثٌّقٍٛي ثٌزٞ ٠مذً إرثدز و١ّز إػجف١ز ِٓ 

 ثٌّجدر ثٌّزثدز ػٕذ سفغ دسؽز ثٌقشثسر . 

ٓ ثٌقّغ : ِجدر ٠قضٛٞ ِقٌٍٛٙج ثٌّجةٟ ػٍٝ أ٠ٛٔجس ث١ٌٙذسٚؽ١

 ثٌّٛؽذز 
+

H  . 

ثٌمجػذر : ِجدر ٠قضٛٞ ِقٌٍٛٙج ثٌّجةٟ ػٍٝ أ٠ٛٔجس ث١ٌٙذسٚوغ١ذ 

 ثٌغجٌذز 
-

OH  . 

 ثٌٍّـ : ِجدر و١ّ١جة١ز صٕضؼ ِٓ صفجػً فّغ ِغ لٍٛٞ ) لجػذر ( .

 أهــى انـخـعـهـٍـــالث : 
 ظٙٛس ٌْٛ فؼٟ ػٕذ صغخ١ٓ أوغ١ذ ثٌضةذك ؟ 

إٌٝ صةذك فؼٟ ثٌٍْٛ ٚ  ٤ْ أوغ١ذ ثٌضةذك ث٤فّش ٠ٕقً دجٌقشثسر -

 أوغؾ١ٓ . 

 

 

 

 ٠ضقٛي ١٘ذسٚوغ١ذ ثٌٕقجط ث٤صسق دجٌضغخ١ٓ إٌٝ ثٌٍْٛ ث٤عٛد ؟ 

٨ْ ١٘ذسٚوغ١ذ ثٌٕقجط ث٤صسق ٠ٕقً دجٌضغخ١ٓ إٌٝ أوغ١ذ ٔقجط  -

 أعٛد ٚ دخجس ِجء . 

 

 

 

 صضىْٛ ِجدر عٛدثء ػٕذ صغخ١ٓ وشدٛٔجس ثٌٕقجط ثٌخؼشثء ؟

صٕقً دجٌقشثسر إٌٝ أوغ١ذ ٔقجط ٤ْ وشدٛٔجس ثٌٕقجط ثٌخؼشثء  -

 أعٛد ٚغجص عجٟٔ أوغ١ذ ثٌىشدْٛ . 

 

 

 

 

 ٠ضقٛي ٌْٛ وذش٠ضجس ثٌٕقجط ثٌضسلجء دجٌضغخ١ٓ إٌٝ ثٌٍْٛ ث٤عٛد ؟

٤ْ وذش٠ضجس ثٌٕقجط ثٌضسلجء صٕقً دجٌقشثسر إٌٝ أوغ١ذ ٔقجط  -

 أعٛد ٠ٚضظجػذ غجص عجٌظ أوغ١ذ ثٌىذش٠ش . 

 

 

 

 

ؼجء دجٌضغخ١ٓ إٌٝ ثٌٍْٛ ث٤د١غ ٠ضقٛي ٌْٛ ٔضشثس ثٌظٛد٠َٛ ثٌذ١

 ثٌّظفش ؟ 

٤ْ ٔضشثس ثٌظٛد٠َٛ ثٌذ١ؼجء صٕقً دجٌقشثسر إٌٝ ١ٔضش٠ش  -

 ثٌظٛد٠َٛ ث٤د١غ ثٌّظفش ٚأوغؾ١ٓ .

 

 

 

 

 ٨ صطفؤ فشثةك ثٌظٛد٠َٛ دجٌّجء ؟ 

٤ْ ثٌظٛد٠َٛ ٠ضفجػً ِغ ثٌّجء ٠ٚقً ِقً ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ٠ٚىْٛ  -

  ثٌضفجػً ِظقٛح دقشثسر شذ٠ذر ٚفشلؼز .

 
 

 
 

 ٨دذ ِٓ ثعضخذثَ لطؼز طغ١شر ِٓ ثٌظٛد٠َٛ ػٕذ صفجػٍٗ ِغ ثٌّجء؟

 ٤ْ ثٌضفجػً ٠ىْٛ ِظقٛح دقشثسر شذ٠ذر ٚثشضؼجي ٚفشلؼز.  -
 

 صفجػً ث١ٌٛصجع١َٛ ِغ ثٌّجء أوغش شذر ِٓ صفجػً ثٌظٛد٠َٛ ِؼٗ ؟ 

 ٤ْ ثٌذٛصجع١َٛ ٠غذك ثٌظٛد٠َٛ فٟ ِضغٍغٍز ثٌٕشجؽ ثٌى١ّ١جةٟ. -
 

 قجط ِغ فّغ ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ثٌّخفف ؟ ٨ ٠ضفجػً ثٌٕ

٤ْ ثٌٕقجط ٠ٍٟ ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ فٟ ِضغٍغٍز ثٌٕشجؽ ثٌى١ّ١جةٟ ف٩  -

 ٠قً ِقً ١٘ذسٚؽ١ٓ ثٌقّغ . 

 

 انــىحــذة األونـــــى
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صظجػذ فمجػجس غجص٠ز ػٕذ ٚػغ لطؼز خجسط١ٓ فٟ فّغ 

 ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ثٌّخفف ؟ 

٤ْ ثٌخجسط١ٓ ٠قً ِقً ١٘ذسٚؽ١ٓ ثٌقّغ ٠ٚىْٛ وٍٛس٠ذ  -

 ١ٙذسٚؽ١ٓ . ٠ضظجػذ ثٌثٌخجسط١ٓ ٚ

 

 

 

 

١َٕٛ فٟ ػجس غجص٠ز " ػٕذ ٚػغ شش٠ؾ ث٤ٌِٛط فٛسثْ " فمجفذٚ

 فّغ ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ثٌّخفف ؟ 

١َٕٛ ٠قً ِقً ١٘ذسٚؽ١ٓ ثٌقّغ ٤ٔٗ أٔشؾ ِٕٗ ٤ْ ث٤ٌِٛ -

 سٚؽ١ٓ . ذ١١ًج ٠ٕٚضؼ وٍٛس٠ذ ث١ٌِٔٛٛ٤َٛ ٚ٘و١ّ١جة

 

 

 
 

٠ضفجػً ثٌخجسط١ٓ ِغ فّغ ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ثٌّخفف د١ّٕج ٨ 

 ٔفظ ثٌقّغ ؟ ٠ضفجػً ثٌٕقجط ِغ 

٤ْ ثٌخجسط١ٓ ٠غذك ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ فٟ ِضغٍغٍز ثٌٕشجؽ ثٌى١ّ١جةٟ  -

ف١قً ِقً ١٘ذسٚؽ١ٓ ثٌقّغ ، د١ّٕج ثٌٕقجط ٠ٍٟ ثٌٙذسٚؽ١ٓ ف٩ 

 ٠قً ِقٍٗ . 

٠ضؤخش ث١ٌِٔٛٛ٤َٛ ػٓ ثٌخجسط١ٓ ػٕذ ثٌضفجػً ِغ فّغ 

 ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه دجٌشغُ ِٓ أٔٗ أٔشؾ ؟ 

١َٛ ػٍٝ عطـ فٍض ث١ٌِٔٛٛ٤َٛ ٌٛؽٛد ؽذمز ِٓ أوغ١ذ ث٤ٌِٛٛٔ -

 صؤخز فضشر فضٝ صضفىه ٚدجٌضجٌٟ ٠ضؤخش ثٌضفجػً . 

ثخضفجء ٌْٛ وذش٠ضجس ثٌٕقجط ثٌضسلجء دؼذ ٚػغ لطؼز ِٓ 

 ثٌّجغ١ٕغ١َٛ ػ١ٍٗ ؟ 

٤ْ ثٌّجغ١ٕغ١َٛ ٠قً ِقً ثٌٕقجط ٠ٚضىْٛ وذش٠ضجس ثٌّجغ١ٕغ١َٛ  -

 ٚسثعخ دٕٟ ِقّش ِٓ ثٌٕقجط . 
 

 

 

 

٠قً ِقً ثٌٕقجط فٟ ِقج١ًٌ أ٩ِفٗ د١ّٕج ٨ ٠ّىٓ ٌٍّجغ١ٕغ١َٛ أْ 

 ٠قذط ثٌؼىظ ؟ 

 ٤ْ ثٌّجغ١ٕغ١َٛ ٠غذك ثٌٕقجط فٟ ِضغٍغٍز ثٌٕشجؽ ثٌى١ّ١جةٟ .  -

 ػذَ ففع ِقٍٛي ٔضشثس ثٌفؼز فٟ أٚثٟٔ ِٓ ث١ٌِٔٛٛ٤َٛ ؟ 

٤ْ ث١ٌِٔٛٛ٤َٛ ٠غذك ثٌفؼز فٟ ِضغٍغٍز ثٌٕشجؽ ثٌى١ّ١جةٟ ف١قً  -

 ّج ٠ؤدٞ إٌٝ صآوً ث٤ٚثٟٔ . ِقٍٙج فٟ ِقج١ًٌ أ٩ِفٙج ِ

 فذٚط صفجػ٩س ث٦ف٩ي ثٌذغ١ؾ ؟ 

 ٌٛؽٛد ػٕجطش أوغش ٔشجؽًج صقً ِقً ػٕجطش أخشٜ ألً ٔشجؽًج .  -

صىْٛ سثعخ أد١غ ػٕذ إػجفز ِقٍٛي ٔضشثس ثٌفؼز إٌٝ ِقٍٛي 

 وٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ ؟ 

٤ْ ِقٍٛي وٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ ٠ضفجػً ِغ ِقٍٛي ٔضشثس ثٌفؼز  -

 ٛي ٔضشثس ثٌظٛد٠َٛ ٚسثعخ أد١غ ِٓ وٍٛس٠ذ ثٌفؼز . ِىًٛٔج ِقٍ

 
 

 

 

ػ١ٍّضج ث٤وغذر ٚث٨خضضثي ػ١ٍّضجْ ِض٩صِضجْ صقذعجْ فٟ ٔفظ 

 ثٌٛلش ؟ 

٤ْ ػذد ث٦ٌىضشٚٔجس ثٌضٟ ٠فمذ٘ج ثٌؼجًِ ثٌّخضضي فٟ ػ١ٍّز  -

ث٤وغذر صغجٚٞ ػذد ث٦ٌىضشٚٔجس ثٌضٟ ٠ىضغذٙج ثٌؼجًِ ثٌّؤوغذ فٟ 

 ػ١ٍّز ث٨خضضثي . 

ؼذ صفجػً ِقٍٛي وٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ ِغ ِقٍٛي ٔضشثس ثٌفؼز ِٓ ٠

 ثٌضفجػ٩س ثٌغش٠ؼز ؟ 

٤ْ ثٌضفجػً ٠ضُ د١ٓ ث٠٤ٛٔجس ثٌٕجصؾز ِٓ صفىه وٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ  -

 ٚٔضشثس ثٌفؼز . 

 

  رٚدجْ ٍِـ ثٌطؼجَ فٟ ثٌّجء أعشع ِٓ رٚدجْ ثٌغىش فٟ ثٌّجء ؟

فٟ ثٌّجء ػٍٝ ١٘تز  ٤ْ ثٌغىش ِٓ ثٌّشوذجس ثٌضغج١ّ٘ز ثٌضٟ صٛؽذ -

ؽضة١جس د١ّٕج ٍِـ ثٌطؼجَ ِٓ ثٌّشوذجس ث١ٔٛ٠٤ز ثٌضٟ صٛؽذ فٟ ثٌّجء 

ػٍٝ ١٘تز أ٠ٛٔجس ٠ٚىْٛ ثٌضفجػً د١ٓ ث٠٤ٛٔجس دؼؼٙج ٚدؼغ أعشع 

 ِٓ ثٌضفجػً د١ٓ ثٌؾض٠تجس دؼؼٙج ٚدؼغ . 

  ثٌضفجػ٩س د١ٓ ثٌّشوذجس ث١ٔٛ٠٤ز عش٠ؼز ؟

٠ٚىْٛ ثٌضفجػً د١ٓ ث٠٤ٛٔجس  إٌٝ أ٠ٛٔجس فٟ ثٌّقٍٛي ٤ٔٙج صضفىه -

 ٚدؼؼٙج عش٠غ .

  ثٌضفجػ٩س د١ٓ ثٌّشوذجس ثٌضغج١ّ٘ز دط١تز ؟

٤ٔٙج ٨ صضفىه إٌٝ أ٠ٛٔجس ٚصٛؽذ فٟ ثٌّقٍٛي ػٍٝ ١٘تز ؽض٠تجس  -

 ٚدجٌضجٌٟ صفجػ٩صٙج دط١تز . 

 ِؼذي صفجػً فّغ ثٌٙذ٠شٚوٍٛس٠ه ِغ دشثدر ثٌقذ٠ذ أعشع ِٕٗ ِغ

  ىضٍز ؟لطؼز فذ٠ذ ِغج٠ٚز ٌٙج فٟ ثٌ

فٟ فجٌز دشثدر  دغذخ ص٠جدر ِغجفز ثٌغطـ ثٌّؼشع ٌٍضفجػً -

٤ْ عشػز ثٌضفجػً صضدثد دض٠جدر ِغجفز ثٌغطـ ثٌّؼشع  ثٌقذ٠ذ

 ٌٍضفجػً . 

  ٠غضخذَ ث١ٌٕىً ثٌّؾضأ فٟ ٘ذسؽز ثٌض٠ٛس دذ٨ً ِٓ لطغ ث١ٌٕىً ؟

٤ْ عشػز ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ صضدثد دض٠جدر ِغجفز ثٌغطـ  -

 .  ضخذَ ث١ٌٕىً ِؾضأ ١ٌٚظ لطغ وذ١شٖف١غ ثٌّؼشع ٌٗ

١َٕٛ فٟ ِخذجس دٗ أوغؾ١ٓ ٔمٟ ِؼذي ثفضشثق عٍه صٕظ١ف ث٤ٌِٛ

  أعشع ِٕٗ فٟ أوغؾ١ٓ ثٌٙٛثء ثٌؾٛٞ ؟

 ٌض٠جدر صشو١ض ث٤وغؾ١ٓ فٟ ثٌّخذجس ػٕٗ فٟ ثٌٙٛثء ثٌؾٛٞ .  -

  صضدثد عشػز ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ دض٠جدر صشو١ض ثٌّٛثد ثٌّضفجػٍز ؟

جدر ثٌضشو١ض ٠ضدثد ػذد ثٌؾض٠تجس ثٌّضفجػٍز ٚدجٌضجٌٟ ٠ضدثد ٤ٔٗ دض٠ -

ػذد ثٌضظجدِجس ثٌّقضٍّز د١ٓ ثٌؾض٠تجس ِّج ٠ض٠ذ ِٓ عشػز 

 ثٌضفجػً.

  صضدثد عشػز ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ دشفغ دسؽز ثٌقشثسر ؟

٤ٔٗ دض٠جدر دسؽز ثٌقشثسر صضدثد ؽجلز فشوز ثٌؾض٠تجس ثٌّضفجػٍز  -

جس د١ٓ ثٌؾض٠تجس ِّج ٠ض٠ذ ِٓ عشػز ٚدجٌضجٌٟ ٠ضدثد ػذد ثٌضظجدِ

 ثٌضفجػً . 

  سفغ دسؽز ثٌقشثسر ٠ؤدٞ إٌٝ عشػز ؽٟٙ ثٌطؼجَ ؟

ٌطٟٙ ثٌطؼجَ صضدثد دجسصفجع دسؽز  ث٩ٌص٤ِْٗ عشػز ثٌضفجػ٩س  -

 ثٌقشثسر . 

  صغضخذَ ثٌغ٩ؽز فٟ ففع ث٤غز٠ز ؟

٤ْ صذش٠ذ ثٌطؼجَ ) ثٔخفجع دسؽز ثٌقشثسر ( ٠ذطب ِٓ عشػز  -

 س ثٌى١ّ١جة١ز ثٌضٟ صقذعٙج ثٌذىض١ش٠ج ٚثٌضٟ صغذخ صٍف ثٌطؼجَ . ثٌضفجػ٩

  عشػز فغجد ث٤ؽؼّز فٟ ثٌظ١ف ؟

٤ْ ص٠جدر ثٌقشثسر صض٠ذ ِٓ عشػز ثٌضفجػ٩س ثٌى١ّ١جة١ز ثٌضٟ  -

 صقذعٙج ثٌذىض١ش٠ج ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ صٍف ثٌطؼجَ . 

  ثعضخذثَ ثٌؼٛثًِ ثٌّغجػذر فٟ دؼغ ثٌضفجػ٩س ثٌى١ّ١جة١ز ؟

در عشػز ثٌضفجػ٩س ثٌى١ّ١جة١ز غجٌذًج ) ففض ِٛؽخ ( ٚأف١جًٔج ٌض٠ج -

 ٌضم١ًٍ عشػضٙج ) ففض عجٌخ ( . 

إػجفز ِغقٛق عجٟٔ أوغ١ذ ثٌّٕؾ١ٕض إٌٝ ِقٍٛي فٛق أوغ١ذ 

  ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ٠ض٠ذ ثٌفمجػجس ثٌّضظجػذر ؟

٤ْ عجٟٔ أوغ١ذ ثٌّٕؾ١ٕض ػجًِ ففجص ٠ض٠ذ ِٓ عشػز صفىه فٛق  -

 ِجء ٚأوغؾ١ٓ فٟ صفجػً ففض ِٛؽخ .  أوغ١ذ ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ إٌٝ

  ٥ٌٔض٠ّجس أ١ّ٘ز دجٌغز ٧ٌٔغجْ ؟

٤ْ ٥ٌٔض٠ّجس دٚس ُِٙ فٟ ثٌؼ١ٍّجس ثٌق٠ٛ١ز فٟ ؽغُ ث٦ٔغجْ  -

 ِغً ثٌضٕفظ ٚثٌٙؼُ ٚثٌقشوز . 

إػجفز لطؼز ِٓ ثٌذطجؽج إٌٝ ِقٍٛي فٛق أوغ١ذ ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ٠ض٠ذ 

 ِٓ عشػز ثٌضفجػً ؟

زٞ صٕضؾٗ ثٌذطجؽج ٠ض٠ذ ِٓ عشػز صفىه ٤ْ أٔض٠ُ ث٤ٚوغ١ذ٠ض ثٌ -

 فٛق أوغ١ذ ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ إٌٝ ِجء ٚأوغؾ١ٓ . 

 ػٕذ إرثدز ثٌغىش فٟ ثٌّجء ٠ؼضذش ثٌغىش ٘ٛثٌّزثح ٚثٌّجء ٘ٛثٌّز٠خ؟

٤ْ ثٌغىش ٠ٛؽذ فٟ ثٌّقٍٛي دى١ّز ألً د١ّٕج ثٌّجء ٠ٛؽذ فٟ  -

  ثٌّقٍٛي دى١ّز أوذش .

  ً ؟صّغً ثٌؼ٩ّس ثٌّؼذ١ٔز ًٔٛػج ِٓ ثٌّقج١ٌ

٤ٔٙج ػذجسر ػٓ عذ١ىز ِٓ ثٌٕقجط رثةخ فٟ فؼز دظٛسر  -

  ِضؾجٔغز ٨ٚ ٠ّىٓ ثٌض١١ّض د١ٓ ِىٛٔجصٗ .



 

 

 يراجعت نٍهت االيخحبٌ يف انعهىو 

 

 انصف انثبنذ اإلعذادي
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ث٤ؽضثء ثٌّخضٍفز ِٓ ِقٍٛي ثٌغىش ثٌٛثفذ ٌٙج ٔفظ ثٌذسؽز ِٓ 

 ف٩ٚر ثٌّزثق ؟ 

 ِخٍٛؽ ِضؾجٔظ ثٌضشو١خ ٚثٌخٛثص. ٤ْ ِقٍٛي ثٌغىش ػذجسر ػٓ -

 وً ثٌّقج١ًٌ ِخج١ٌؾ ١ٌٚغش وً ثٌّخج١ٌؾ ِقج١ًٌ ؟ 

٤ْ ثٌّقج١ًٌ ػذجسر ػٓ ِخج١ٌؾ ِضؾجٔغز د١ّٕج ٠ٛؽذ ِخج١ٌؾ غ١ش  -

 ِضؾجٔغز ٨ صؼضذش ِقج١ًٌ .

 ِقٍٛي ٍِـ ثٌطؼجَ فٟ ثٌّجء ِخٍٛؽ ِضؾجٔظ ؟ 

ثٌٍّـ فٟ ثٌّجء ٤ٔٗ ٨ ٠ّىٓ ثٌض١١ّض د١ٓ ِىٛٔجصٗ ٌضٛص٠غ ؽض٠تجس  -

 دطش٠مز ِٕضظّز فٟ ؽ١ّغ أؽضثةٗ . 

 ِقٍٛي ثٌطذجش١ش فٟ ثٌّجء ِٓ ثٌّخج١ٌؾ غ١ش ثٌّضؾجٔغز ؟ 

٤ٔٗ ٠ّىٓ ثٌض١١ّض د١ٓ ِىٛٔجصٗ دجٌؼ١ٓ ثٌّؾشدر ٌضٛص٠غ ؽض٠تجس  -

 ثٌطذجش١ش فٟ ثٌّجء دطش٠مز غ١ش ِٕضظّز . 

 ٠ٛؽذ صذج٠ٓ د١ٓ خٛثص أؽضثء ثٌّخٍٛؽ غ١ش ثٌّضؾجٔظ ؟ 

 ٠غ ثٌؾض٠تجس ف١ٗ دطش٠مز غ١ش ِٕضظّز . ٌضٛص -

 دسؽز٨ ٠ّىٓ إرثدز ثٌّض٠ذ ِٓ ٍِـ ثٌطؼجَ فٟ ثٌّقٍٛي ثٌّشذغ ػٕذ 

 فشثسر ِؼ١ٕز ؟ 

٤ْ ؽض٠تجس ثٌّزثح ص٥ّ ثٌّغجفجس ثٌذ١ٕ١ز د١ٓ ؽض٠تجس ثٌّز٠خ ِّج  -

 ٨ ٠غّـ دضمذً ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّجدر ثٌّزثدز . 

 ح ػٕذ سفغ دسؽز ثٌقشثسر ؟ ٠ضمذً ثٌّقٍٛي ثٌّشذغ ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّزث

٤ْ سفغ دسؽز ثٌقشثسر ٠ض٠ذ ِٓ ثٌّغجفجس ثٌذ١ٕ١ز د١ٓ ؽض٠تجس  -

 ثٌّز٠خ ِّج ٠غّـ دضمذً ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّجدر ثٌّزثدز . 

و١ّز ثٌّزثح فٟ ثٌّقٍٛي فٛق ثٌّشذغ أوذش ِٕٙج فٟ ثٌّقٍٛي 

 ثٌّشذغ ؟ 

شذغ ٔض١ؾز ٌضّذد ٚثصغجع ثٌّغجفجس ثٌذ١ٕ١ز فٟ ثٌّقٍٛي ثٌفٛق ِ -

 ِّج ٠غّـ دضمذً ثٌّض٠ذ ِٓ ثٌّجدر ثٌّزثدز. 

 ٨ ٠ّىٓ ثٌىشف ػٓ ث٤فّجع دضزٚلٙج ؟ 

 ٤ْ ٌٙج أعش وجٚٞ ػٍٝ ثٌؾٍذ ٚدؼؼٙج عجَ . -

 صفشص ثٌّؼذر ثٌقّغ ثٌّؼذٞ ػٕذ صٕجٚي ثٌغزثء ؟

 ٤ٔٗ ٠غجػذ فٟ ٘ؼُ ثٌذشٚص١ٕجس .  -

 ٠ؾخ صٕجٚي ث٤ؽؼّز ثٌضٟ صقضٛٞ ػٍٝ فّغ ث٤عىٛسد١ه ؟ 

 .  Cٔٗ ٠ؼًّ وّظذس ٌف١ضج١ِٓ ٤ -

 ٠ؾخ ث٦وغجس ِٓ صٕجٚي أٚسثق ثٌخؼشٚثس ثٌخؼشثء ؟ 

 ٨فضٛثةٙج ػٍٝ فّغ ثٌف١ٌٛه ثٌؼشٚسٞ ٌٍّٕٛ ثٌغ١ٍُ ٌٍؾغُ .  -

 ٠غضخذَ أوغ١ذ ثٌىجٌغ١َٛ فٟ ث٤ػّجي ثٌّؼّجس٠ز ؟ 

 ٤ٔٗ ٠غضخذَ فٟ طٕجػز ث٤عّٕش .  -

 ؟  ثعضخذثَ ثٌّقٛي ثٌقفضٞ فٟ ثٌغ١جسثس ثٌقذ٠غز

ٌّؼجٌؾز ثٌغجصثس ثٌؼجسر ثٌٕجصؾز ِٓ ثفضشثق ثٌٛلٛد لذً ؽشد٘ج  -

 ٌٍقذ ِٓ ثٌضٍٛط . 

 ؟ ث٤ِجْ ثٌٛعجدر ثٌٙٛثة١ز فٟ ثٌغ١جسثس ثٌقذ٠غز ِٓ ٚعجةً 

٤ٔٙج صقّٟ ثٌغجةك ِٓ ثٌضظجدَ دؼؾٍز ثٌم١جدر أٚ ثٌضؽجػ ث٤ِجِٟ  -

ز ػٕذ فذٚط ثٌضظجدِجس أٚ ث٨ٔخفجع ثٌغش٠غ أٚ ثٌّفجؽب فٟ عشػ

 ثٌغ١جسر .

 
 

 يبرا حيذد يف احلبالث اَحٍت : 
  ػٕذ إػجفز فّغ ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه إٌٝ ٘ذ٠شٚوغ١ذ ثٌظٛد٠َٛ ؟ -1

 ٠ٕضؼ ٍِـ وٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ ِٚجء .  -

 

 

 

 

ػٕذ إػجفز فّغ ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ثٌّخفف إٌٝ ٍِـ وشدٛٔجس  -2

  ثٌظٛد٠َٛ ؟

شدْٛ ثٌزٞ ٠ضىْٛ ٍِـ وٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ ِٚجء ٚعجٟٔ أوغ١ذ ثٌى -

 ٠ؼىش ِجء ثٌؾ١ش ثٌشثةك . 

 

  ػٕذ إِشثس ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ػٍٝ أوغ١ذ ثٌٕقجط ث٤عٛد ثٌغجخٓ ؟ -3

ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ ٠ٕضضع ث٤وغؾ١ٓ ِٓ أوغ١ذ ثٌٕقجط ِىًٛٔج دخجس ِجء  -

 ٠ٚضقٛي أوغ١ذ ثٌٕقجط ث٤عٛد إٌٝ ػٕظش ثٌٕقجط ث٤فّش . 

 

 

 

 

 

 

 ثصقذ ِغ ث٨وغؾ١ٓ ٤ٔٗ  الهيدروجين تأكسد . 

 ٤ٔٗ ثٔضضع ِٕٗ ث٤وغؾ١ٓ .  أكسيد النحاس اختزل 

 ٤ٔٗ ثٔضضع ث٤وغؾ١ٓ ِٓ أوغ١ذ الهيدروجين عامل مختزل 

 ثٌٕقجط . 

 ٤ٔٗ ِٕـ ث٤وغؾ١ٓ ١ٌٍٙذسٚؽ١ٓ .  أكسيد النحاس عامل مؤكسد 

  ػٕذ ثصقجد ػٕظش ثٌىٍٛس ٚثٌظٛد٠َٛ ؟ -4

٠ْٛ صقذط ػ١ٍّز أوغذر ٌٍظٛد٠َٛ ٌفمذٖ إٌىضشْٚ ِضق٨ًٛ إٌٝ أ -

طٛد٠َٛ ِٛؽخ ٚػ١ٍّز ثخضضثي ٌٍىٍٛس ٨وضغجدٗ إٌىضشْٚ ِٓ 

 ثٌظٛد٠َٛ ِضق٨ًٛ إٌٝ أ٠ْٛ وٍٛس٠ذ عجٌخ . 

 

 

 

 

 

 

 ثٌقّغ ثٌّؼذٞ
٠ضىْٛ فٟ ثٌّؼذر ٌٍّغجػذر فٟ ٘ؼُ 

 ثٌذشٚص١ٕجس

 فّغ ث٩ٌوض١ه 
٠ضىْٛ فٟ ػؼ٩س ث٩ٌػذ١ٓ غ١ش 

أعٕجء ثٌٕشجؽ  –ِىضٍّٟ ث١ٌٍجلز ثٌذذ١ٔز 

 ثٌش٠جػٟ ثٌؼ١ٕف 

 فّغ ث٤عىٛسد١ه 
٠ٛؽذ فٟ ثٌذشصمجي ٚثٌؾٛثفٗ ٚثٌطّجؽُ 

   ٠ٚcؼًّ وّظذس ٌٍف١ضج١ِٓ 

 فّغ ثٌف١ٌٛه 
٠ٛؽذ فٟ أٚسثق ثٌخؼشٚثس ثٌخؼشثء 

 ٚ٘ٛ ػشٚسٞ ٌٍّٕٛ ثٌغ١ٍُ ٌٍخ٠٩ج 

 فّغ ثٌغضش٠ه 
٠ٛؽذ فٟ ثٌذشصمجي ٚث١ٌٍّْٛ ٠ٚغضخذَ 

 وّجدر فجفظز فٟ ثٌظٕجػجس ثٌغزثة١ز 

  فّغ ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه
٠غضخذَ فٟ ثٌّٕظفجس ثٌظٕجػ١ز 

ثٌّغضخذِز ٌضٕظ١ف ث٤عطـ ٚصٕظ١ف 

 أعطـ ثٌّؼجدْ ثٌّشثد ؽ٩ةٙج 

 ٠غضخذَ فٟ طٕجػز ث٤عّذر ثٌضسثػ١ز فّغ ث١ٌٕضش٠ه

 ٠غضخذَ فٟ طٕجػز ث٤عّذر ثٌضسثػ١ز فّغ ثٌفٛعفٛس٠ه 

 فّغ ثٌىذش٠ض١ه 
 * دطجس٠جس ثٌغ١جسثس * صىش٠ش ثٌذضشٚي

 ٕجػ١ز* طٕجػز ث١ٌ٤جف ثٌظ

 طٕجػز ث٤د٠ٚز ثٌّؼجدر ٌٍقّٛػز ١٘ذسٚوغ١ذ ثٌّجغ١ٕغ١َٛ

 أوغ١ذ ثٌىجٌغ١َٛ
 * طٕجػز ث٤عّٕش * ِؼجٌؾز ث١ٌّجٖ

 * صم١ًٍ فّٛػز ثٌضشدز

أ٩ِؿ ثٌىجٌغ١َٛ 

 ٚثٌّجغ١ٕغ١َٛ 
 صى٠ٛٓ ثٌؼظجَ ٚث٤عٕجْ 

 صى٠ٛٓ أٔغؾز ثٌؾغُ  أ٩ِؿ ثٌفغفٛس 

أ٩ِؿ ثٌظٛد٠َٛ 

 ٚثٌذٛصجع١َٛ 
 " ثٌؼظذ١ز  ٨س " ثٌشعجةًٔمً ثٌغ١ج

 ص١ٍّـ ٚففع ثٌطؼجَ وٍٛس٠ذ ثٌظٛد٠َٛ 

 طٕجػز ثٌضؽجػ ٚث٤عّٕش وشدٛٔجس ثٌىجٌغ١َٛ 

 طٕجػز ثٌّضفؾشثس ٚث٤عّذر ٔضشثس ثٌذٛصجع١َٛ 

 طٕجػز أف٩َ ثٌضظ٠ٛش ثٌقغجعز ٔضشثس ثٌفؼز 

 



 

 

 يراجعت نٍهت االيخحبٌ يف انعهىو 

 

 انصف انثبنذ اإلعذادي
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ا : 
ً
ا جذ

ً
 يعهىيبث هبيت جذ

جح ثٌٕجس٠ز ٚصفجػ٩س دط١تز ٕ٘جن صفجػ٩س عش٠ؼز ؽًذث ِغً : ث٤ٌؼ -1

ٔغذ١ًج ِغً صفجػً ثٌض٠ش ٚثٌظٛدث ثٌىج٠ٚز ٌضى٠ٛٓ ثٌظجدْٛ ٚصفجػ٩س 

دط١تز ؽًذث ِغً : طذأ ثٌقذ٠ذ ٚصفجػ٩س دط١تز ؽذث ؽذث ِغً : صى٠ٛٓ 

  ثٌذضشٚي .

أٔض٠ُ ث٤ٚوغ١ذ٠ض فٟ ثٌذطجؽج ٠ؼًّ ػٍٝ عشػز صفىه فٛق أوغ١ذ  -2

 ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ . 

٠قضٛٞ ػٍٝ أ٠ٛٔجس ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ  ٍقّغٌثٌّقٍٛي ثٌّجةٟ  -3

   ٠قضٛٞ ػٍٝ أ٠ٛٔجس ث١ٌٙذسٚوغ١ذ ثٌغجٌذز . ٌٍمجػذرثٌّٛؽذز د١ّٕج 

ػٕذ إِشثس غجص ثٌٙذ٠شٚؽ١ٓ ػٍٝ أوغ١ذ ٔقجط عجخٓ ٠ضقٛي  -4

 أوغ١ذ ثٌٕقجط إٌٝ ِجدر ٔقجط أفّش . 

ثٌّخٍٛؽ ثٌغ١ش ِضؾجٔظ صضٛصع ف١ٗ ثٌؾض٠تجس دطش٠مز غ١ش  -5

  ِٕضظّز .

ُ ثٌّخج١ٌؾ ِٓ ف١ظ ثٌضؾجٔظ إٌٝ ِخج١ٌؾ ِضؾجٔغز ٚغ١ش صٕمغ -6

 ِضؾجٔغز . 

ثٌّجدر ثٌضٟ صغ١ش ِٓ عشػز ثٌضفجػً ٨ٚ صضغ١ش صغّٝ " ػجًِ  -7

  ففجص " .

٠ضفىه غجص خجِظ أوغ١ذ ث١ٌٕضشٚؽ١ٓ إٌٝ غجص عجٟٔ أوغ١ذ  -8

 ث١ٌٕضشٚؽ١ٓ ٚأوغؾ١ٓ . 

% 111فٟ دذث٠ز ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ صىْٛ ٔغذز ثٌّضفجػ٩س  -9

  ٚفٟ ٔٙج٠ز ثٌضفجػً صىْٛ طفش ، ٚثٌؼىظ دجٌٕغذز ٌٍٕٛثصؼ .

صغضخذَ فٟ ثٌّقٛي ثٌقفضٞ ػٛثًِ ففجصر ِغً ث٠٦ش٠ذ٠َٛ أٚ  -11

ثٌذ٩د٠َٛ أٚ ثٌذ٩ص١ٓ ٚثٌضٟ صض٠ذ ِٓ عشػز صفجػ٩س ِؼجٌؾز ثٌغجصثس 

 ثٌؼجسر . 

فٟ صفجػ٩س ث٨ٔق٩ي ثٌقشثسٞ ٠ضفىه ثٌّشوخ ٌؼٕجطشٖ ث١ٌٚ٤ز  -11

  قشثسر .دجٌ

ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صؤعش ػٍٝ عشػز ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ ؽذ١ؼز  -12

ثٌّضفجػ٩س ٚصشو١ض ثٌّضفجػ٩س ٚدسؽز فشثسر ثٌضفجػً ٚثٌؼٛثًِ 

 ثٌقفجصر . 

صٛؽذ فٟ ثٌٛعجدر ثٌٙٛثة١ز ف١ظ  3NaNِجدر أص٠ذ ثٌظٛد٠َٛ  -13

 41صٕقً دجٌششثسر ثٌىٙشدجة١ز إٌٝ طٛد٠َٛ ٚغجص ث١ٌٕضشٚؽ١ٓ فٟ 

  ثٌغج١ٔز  . ًِ ِٓ

 

  
 أهــى املصـطـهـحـــبث :

: صذفك ثٌشقٕجس ثٌىٙشد١ز " ث٦ٌىضشٚٔجس ثٌغجٌذز "  ثٌض١جس ثٌىٙشدٟ

 دجٔضظجَ فٟ ثصؾجٖ ِؼ١ٓ خ٩ي ثٌّٛط٩س ثٌّؼذ١ٔز " ث٤ع٩ن " . 

: ٘ٛ و١ّز ثٌىٙشد١ز " ثٌشقٕز ثٌىٙشد١ز " ثٌّضذفمز ػذش  شذر ثٌض١جس

 ذر . ِمطغ ِٓ ِٛطً فٟ ثٌغج١ٔز ثٌٛثف

: شذر ثٌض١جس ثٌٕجصؼ ػٓ ِشٚس و١ّز ِٓ ثٌىٙشد١ز ِمذثس٘ج  ث٤ِذ١ش

 ٚثفذ وٌَٛٛ ػذش ِمطغ ِٓ ِٛطً فٟ صِٓ لذسٖ ٚثفذ عج١ٔز . 

أَٚ ػٕذِج ٠ىْٛ  1: شذر ثٌض١جس ثٌّجس فٟ ِٛطً ِمجِٚضٗ  ث٤ِذ١ش

 فٌٛش .  1فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشف١ٗ 

أِذ١ش فٟ صِٓ  1ذصٗ : و١ّز ثٌىٙشد١ز ثٌّٕمٌٛز دض١جس عجدش ش ثٌىٌَٛٛ

 عج١ٔز .  1لذسٖ 

: ٘ٛ فجٌز ثٌّٛطً ثٌىٙشد١ز ثٌضٟ صذ١ٓ  ثٌؾٙذ ثٌىٙشدٟ ٌّٛطً

 ثٔضمجي ثٌىٙشد١ز ِٕٗ أٚ إ١ٌٗ إرث ِج ٚطً دّٛطً آخش . 

: ِمذثس ثٌشغً ثٌّذزٚي ٌٕمً و١ّز ِٓ ثٌىٙشد١ز ِمذسث٘ج  فشق ثٌؾٙذ

 وٌَٛٛ د١ٓ ؽشفٟ ٘زث ثٌّٛطً .  1

١ٓ ؽشفٟ ِٛطً ػٕذ دزي شغً ِمذثسٖ        : فشق ثٌؾٙذ د ثٌفٌٛش

 وٌَٛٛ د١ٓ ؽشف١ٗ .  1ؽٛي ٌٕمً و١ّز ِٓ ثٌىٙشد١ز ِمذثس٘ج  1

: فشق ثٌؾٙذ د١ٓ لطذٟ ثٌّظذس ثٌىٙشدٟ فٟ  ثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشد١ز

 ثٌذثةشر ثٌىٙشد١ز ثٌّفضٛفز " ٨ ٠ّش دٙج ص١جس وٙشدٟ " . 

ض١جس ثٌىٙشدٟ أعٕجء : ثٌّّجٔؼز ثٌضٟ ٠ٍمج٘ج ثٌ ثٌّمجِٚز ثٌىٙشد١ز

 عش٠جٔٗ فٟ ثٌّٛطً . 

: ثٌٕغذز د١ٓ فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشفٟ ثٌّٛطً  ثٌّمجِٚز ثٌىٙشد١ز

 ٚشذر ثٌض١جس ثٌّجس دٗ . 

 

 

: صضٕجعخ شذر ثٌض١جس ثٌّجس فٟ ِٛطً صٕجعذًج ؽشد٠ًج ِغ  لجْٔٛ أَٚ

 فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشفٟ ٘زث ثٌّٛطً ػٕذ عذٛس دسؽز ثٌقشثسر . 

ٛطً ٠غّـ دّشٚس ص١جس وٙشدٟ خ٩ٌٗ شذصٗ        : ِمجِٚز ِ ث٤َٚ

 فٌٛش .  1أِذ١ش ػٕذِج ٠ىْٛ فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشف١ٗ  1

 : ثٌؾٙجص ثٌّغضخذَ ٌم١جط شذر ثٌض١جس ثٌىٙشدٟ .  ث١ِ٤ضش

 : ثٌؾٙجص ثٌّغضخذَ ٌم١جط ثٌّمجِٚز ثٌىٙشد١ز .  ث١ِٚ٤ضش

ٛطً : ثٌؾٙجص ثٌّغضخذَ ٌم١جط فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشفٟ ِ ثٌفٌٛض١ّضش

 ٚثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشد١ز ٌّظذس وٙشدٟ .

: ثٌؾٙجص ثٌّغضخذَ فٟ ثٌضقىُ فٟ  ثٌّمجِٚز ثٌّضغ١شر ) ثٌش٠ٛعضجس (

 شذر ثٌض١جس ٚفشق ثٌؾٙذ د١ٓ أؽضثء ثٌذثةشر ثٌّخضٍفز . 

: خ٠٩ج صضقٛي ف١ٙج ثٌطجلز ثٌى١ّ١جة١ز إٌٝ  ثٌخ٠٩ج ثٌىٙشٚو١ّ١جة١ز

 وٙشد١ز . 

 صضقٛي ف١ٙج ثٌطجلز ثٌقشو١ز إٌٝ وٙشد١ز.  : أؽٙضر ثٌٌّٛذثس ثٌىٙشد١ز

 : ص١جس وٙشدٟ عجدش ثٌشذر ٚث٦صؾجٖ .  ثٌض١جس ثٌّغضّش

 :ص١جس ِضغ١ش ثٌشذر ٚث٦صؾجٖ ٠ّىٓ ٔمٍٗ ٌّغجفجس ؽ٠ٍٛز.ثٌض١جس ثٌّضشدد

 ثٌىٙشد١ز:ػّٛد٠ٓ أٚ أوغش ِضظ١ٍٓ ًِؼج دطش٠مز ِج فٟ ثٌذثةشر ثٌذطجس٠ز

 ز ٌشدؾ ِىٛٔجس ثٌٕٛثر دذؼؼٙج . : ثٌمٛر ث٩ٌصِ لٛر ثٌضشثدؾ ثٌٕٛٚٞ

: ٟ٘ ػٕجطش صقضٛٞ أ٠ٛٔضٙج ػٍٝ ػذد ِٓ  ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز

 ث١ٌٕضشٚٔجس ٠ض٠ذ ػٓ ثٌؼذد ث٩ٌصَ ٨عضمشثس٘ج . 

: ػ١ٍّز صقٛي صٍمجةٟ ٌزسثس دؼغ  ظج٘شر ثٌٕشجؽ ث٦شؼجػٟ

ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌطذ١ؼز ٌٍٛطٛي إٌٝ صشو١خ أوغش 

 ثعضمشثًسث . 

: ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز ثٌّٕطٍمز ِٓ ثٌضفجػ٩س  ث٦شؼجػٟ ثٌظٕجػٟ ثٌٕشجؽ

 ث٠ٌٕٚٛز ثٌضٟ صؾشٜ فٟ ثٌّفجػ٩س ث٠ٌٕٚٛز أٚ ثٌمٕجدً ثٌزس٠ز . 

: ثٌضغ١شثس ثٌضٟ صطشأ ػٍٝ ؽغُ  ثٌضؤع١شثس ثٌذذ١ٔز ٌٍضٍٛط ث٦شؼجػٟ

 ثٌىجةٓ ثٌقٟ رثصٗ ٔض١ؾز ثٌضؼشع ٧ٌشؼجػجس . 

فٟ صشو١خ ثٌىشِٚٛعِٛجس : ٟ٘ ثٌضغ١شثس  ثٌضؤع١شثس ثٌٛسثع١ز

 ثٌؾٕغ١ز ٣ٌدجء ِّج ٠ٕضؼ ٨ٚدر ثؽفجي ِشٛ٘ز . 

: ٟ٘ ثٌضغ١شثس فٟ صشو١خ خ٠٩ج ؽغُ ثٌىجةٓ ثٌقٟ  ثٌضؤع١شثس ثٌخ٠ٍٛز

 ِغً صغ١ش صشو١خ خ٠٩ج ١ّ٘ٛؽٍٛد١ٓ ثٌذَ . 

 : ٘ٛ ٚفذر ل١جط ث٦شؼجع ثٌٕٛٚٞ ثٌّّضض .  ثٌش٠ُ

 : ِخضْ ثٌطجلز ٚثٌىضٍز فٟ ثٌزسر .  ثٌٕٛثر

: ثسصفجع و١ّز ث٦شؼجػجس ث٠ٌٕٚٛز ٚص٠جدر ٔٛػ١ضٙج  ثٌضٍٛط ث٦شؼجػٟ

 فٟ ثٌذ١تز . 

ػجَ ثدش٠ً  26فٟ : ِفجػً ٔٛٚٞ سٚعٟ ثٔفؾش  ِفجػً صش١شٔٛدً

 . ٔض١ؾز خطؤ فٕٟ فٟ ثٌضشغ١ً َ ِغذذًج صٍٛط إشؼجػٟ ػخُ  1986

 أهــى انـخـعـهـٍـــالث : 
  ثٌٕقجط فٍض ؽ١ذ ثٌضٛط١ً ٌٍىٙشدجء ؟

 .  ٙشدٟ د١ٓ ٔٛثصٗ ٚإٌىضشٚٔجس صىجفؤٖ ف لٛر ثٌضؾجرح ثٌىٌؼؼ -

٨ ٠ضؤعش ػذد ث٦ٌىضشٚٔجس ثٌغجس٠ز فٟ دثةشر وٙشد١ز دئػجءٖ ثٌّظذجؿ 

  ثٌّضظً دٙج ؟

٤ْ ػذد إٌىضشٚٔجس ثٌقشر ثٌّضذفمز ِٓ إفذٜ لطذٟ ثٌّظذس  -

 ٠غجٚٞ ػذد ث٦ٌىضشٚٔجس ثٌؼجةذر إٌٝ ثٌمطخ ث٢خش . 

  ةشر ثٌىٙشد١ز ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ ؟٠ٛطً ث١ِ٤ضش فٟ ثٌذث

 ٌم١جط شذر ثٌض١جس ثٌىٙشدٟ ثٌّجس فٟ ثٌذثةشر .  -

لٌٛش إٌٝ آخش ؽٙذٖ  ٨21 ٠ٕضمً ثٌض١جس ثٌىٙشدٟ ِٓ ِٛطً ؽٙذٖ 

  فٌٛش ؟ 25

ِٓ ثٌّٛطً رٚ ثٌؾٙذ ث٤ػٍٝ إٌٝ  ٠ٕضم٤ًْ ثٌض١جس ثٌىٙشدٟ  -

 فشط = ثٌّٛطً رٚ ثٌؾٙذ ث٤لً ٠ٚغضّش رٌه فضٝ ٠ظذـ فشق ثٌؾٙذ

  ٠ٛطً ؽشفٟ ثٌفٌٛض١ّ١ضش دمطذٟ ثٌذطجس٠ز فٟ ثٌذثةشر ثٌىٙشد١ز ؟

 ٌم١جط ثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشد١ز ٌٍذطجس٠ز .  -

٠ٛطً ثٌفٌٛض١ّ١ضش د١ٓ أٞ ٔمطض١ٓ فٟ ثٌذثةشر ثٌىٙشد١ز ػٍٝ 

  ثٌضٛثصٞ؟

 ٌم١جط فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ثٌٕمطض١ٓ .  -

  ؟ ىٙشد١ٗثٌ ثعضخذثَ ِمجِٚز ِضغ١شر " س٠ٛعضجس " فٟ دؼغ ثٌذٚثةش

 ٌٍضقىُ فٟ شذر ثٌض١جس ٚفشق ثٌؾٙذ فٟ ثٌذثةشر ثٌىٙشد١ز .  -

  صغ١ّز ثٌخ٠٩ج ثٌىٙشٚو١ّ١جة١ز دٙزث ث٨عُ ؟

 ٤ٔٙج خ٠٩ج صضقٛي ف١ٙج ثٌطجلز ثٌى١ّ١جة١ز إٌٝ ؽجلز وٙشد١ز .  -

 

 

 انــىحــذة انثبَــــٍــت 
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 إعذاد : أ/ يـحـًـذ عـطـب شـىشــه

 

 26296822254 - 26625252666ث : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍذطجس٠ز ثٌّٛطً أػّذصٙج ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ أوذش ثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشد١ز ٌ

  ِٓ ثٌّٛطً أػّذصٙج ػٍٝ ثٌضٛثصٞ ؟

 )ق.د.ن( ٌٍذطجس٠ز فٟ فجٌز ثٌضٛثٌٟ = ِؾّٛع )ق.د.ن( ٥ٌػّذر .  -

 د١ّٕج )ق.د.ن( ٌٍذطجس٠ز فٟ ثٌضٛثصٞ = )ق.د.ن( ٌٍؼّٛد ثٌٛثفذ . 

  صٛطً دؼغ ث٤ػّذر ثٌىٙشد١ز ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ فٟ ثٌذثةشر ثٌىٙشد١ز ؟

 ٌٍقظٛي ػٍٝ لٛر دثفؼز وٙشد١ز أوذش ِج ٠ّىٓ . -

  ؟ ثٌىٙشد١ٗ صٛطً دؼغ ث٤ػّذر ثٌىٙشد١ز ػٍٝ ثٌضٛثصٞ فٟ ثٌذثةشر

 ٌٍقظٛي ػٍٝ لٛر دثفؼز وٙشد١ز ألً ِج ٠ّىٓ .  -

  ٠فؼً ثعضخذثَ ثٌض١جس ثٌّضشدد ػٓ ثٌض١جس ثٌّغضّش ؟

 ِغضّش. ٤ٔٗ ٠ّىٓ ٔمٍٗ إٌٝ ِغجفجس ؽ٠ٍٛز ٠ّٚىٓ صق٠ٍٛٗ إٌٝ ص١جس -

  ثٌض١جس ثٌٕجصؼ ِٓ ثٌٌّٛذ ثٌىٙشدٟ ٠ؼشف دجٌض١جس ثٌّضشدد ؟

 ٤ٔٗ ص١جس ِضغ١ش ثٌشذر ٚث٨صؾجٖ .  -

  صؼضذش ثٌٕٛثر ِخضْ ٌٍطجلز ؟

دغذخ لٜٛ ثٌضشثدؾ ثٌٕٛٚٞ ثٌضٟ صٕشؤ ٌٍضغٍخ ػٍٝ لٛر ثٌضٕجفش د١ٓ  -

 ّٛؽذز ٌٚشدؾ ِىٛٔجس ثٌٕٛثر دذؼؼٙج . ثٌثٌذشٚصٛٔجس 

  طش ثٌّغضمشر سغُ ٚؽٛد لٛر ثٌضٕجفش دذثخٍٙج ؟صّجعه ٔٛثر ثٌؼٕج

 ٌٛؽٛد لٜٛ ثٌضشثدؾ ثٌٕٛٚٞ .  -

٠طٍك ػٍٝ دؼغ ثٌؼٕجطش ثعُ ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز ) أٚ أ٠ٛٔز ثٌؼٕجطش 

  ثٌّشؼز غ١ش ِغضمشر ( ؟

ص٠جدر ػذد ث١ٌٕضشٚٔجس  ٔض١ؾز دغذخ ِج ف١ٙج ِٓ ؽجلز صثةذر  -

 دؤ٠ٛٔضٙج ػٓ ثٌؼذد ث٩ٌصَ ٨عضمشثس٘ج . 

 جسح ث٠ٌٕٚٛز صؼضذش ِٓ ِظجدس ثٌضٍٛط ث٦شؼجػٟ ؟ثٌضؾ

 .  فٟ ثٌذ١تٗ  ٤ٔٙج صؼًّ ػٍٝ ثسصفجع و١ّز ث٦شؼجػجس ث٠ٌٕٚٛز -

  لذ ٠قذط صٍٛط إشؼجػٟ فٟ ِٕجؽك ٌُ ٠قذط دٙج ثٔفؾجس ٔٛٚٞ ؟

٤ْ ثٌضٍٛط ث٦شؼجػٟ لذ ٠ٕضؼ ػٓ دفٓ ثٌٕفج٠جس ثٌزس٠ز ثٌٕجصؾز ِٓ  -

 . ٌؼٕجطش ثٌّشؼٗ ػٓ ؽش٠ك ثٌش٠جؿ ث ثٔضمجيثٚ  ثٌّفجػ٩س ث٠ٌٕٚٛز 

  لذ صىْٛ ث٤ِطجس أفذ ؽشق ثٔضمجي ثٌضٍٛط ث٦شؼجػٟ ؟

٤ٔٙج لذ صىْٛ ٔجصؾز ػٓ عقخ ِقٍّز دجٌغذجس ثٌزسٞ ثٌزٞ ٠ؤدٞ  -

ٚطٌٛٗ ٌغطـ ث٤سع إٌٝ صٍٛط ثٌضشدز ٚثٌٕذجصجس دجٌؼٕجطش ثٌّشؼز 

 شؼجع.ٚدجٌضجٌٟ صظذـ أٌذجْ ٌٚقَٛ ثٌق١ٛثٔجس آوٍز ثٌؼشخ ٍِٛعز دج٦

  ثوضشفش ٔظجةش ِشؼز فٟ ث٤ؽؼّز ؟ ًدؼذ ٚلٛع فجدعز صش١شٔٛد

٤ْ ثٔفؾجس صش١شٔٛد١ً أدٜ إٌٝ صغشح ثٌىغ١ش ِٓ ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز  -

ثٌضٟ وٛٔش عقجدز فٍّضٙج ثٌش٠جؿ ٚعمطش ػٍٝ ١٘تز أِطجس ٍِٛعز 

غزٞ ػ١ٍٙج ٚثٌٕذجصجس ثٌضٟ صدج٦شؼجع ٚدجٌضجٌٟ صٍٛعش ثٌضشدز 

 . ثٌق١ٛثٔجس ثو٩س ثٌؼشخ فجٔضمً ثٌضٍٛط ثٌٟ ثٌذجٔٙج ٌٚقِٛٙج  

٠ظجح ثٌشخض دج٦ػ١جء ٚث٨ٌضٙجدجس ػٕذ ثٌضؼشع ٌؾشػجس 

  إشؼجػ١ز وذ١شر فٟ فضشر ص١ِٕز لظ١شر ؟

ٔخجع ثٌؼظجَ ثٌزٞ ٠ضشصخ ػ١ٍٗ ٔمض ػذد وشثس ثٌذَ  صذ١ِشٔض١ؾز  -

 ثٌقّشثء . 

  ١ز ؽغ١ّز ؟ثٌضؼشع ٧ٌشؼجع ٌٗ أخطجس ٚسثع

٤ٔٗ ٠قذط صغ١ش فٟ صشو١خ ثٌىشِٚٛعِٛجس ثٌؾٕغ١ز ف١ٕضؼ ػٓ  -

 رٌه ٨ٚدر أؽفجي ِش١٘ٛٓ . 

  صغ١ش ثٌضشو١خ ثٌى١ّ١جةٟ ١ٌّٙٛؽٍٛد١ٓ ثٌذَ لذ ٠ؤدٞ ٌٍٛفجر ؟ 

 ٤ٔٗ ٠ظذـ غ١ش لجدس ػٍٝ فًّ ث٤وغؾ١ٓ إٌٝ ؽ١ّغ أؽضثء ثٌؾغُ.  -

  ِش١٘ٛٓ ؟ثٌضؼشع ٧ٌشؼجػجس ث٠ٌٕٚٛز ٠غذخ ٨ٚدر أؽفجي 

٤ْ صؼشع ث٢دجء ٌؾشػجس إشؼجػ١ز طغ١شر ٌفضشر ص١ِٕز ؽ٠ٍٛز لذ  -

 ٠ؤدٞ إٌٝ صغ١ش صشو١خ ثٌىشِٚٛعِٛجس ثٌؾٕغ١ز ٥ٌِشجػ . 

  ثسصذثء ثٌؼج١ٍِٓ ِغ ثٌّٛثد ثٌّشؼز لفجصثس ٩ِٚدظ خجطز ؟

 ٌٍٛلج٠ز ِٓ ثٌضٍٛط ث٦شؼجػٟ .  -

  ؼز ِغضمشر ؟٠ؾخ أْ صىْٛ ثٌّٕطمز ثٌّخضجسر ٌقفع ثٌٕفج٠جس ثٌّش

 ث٨٘ضضثصثسفضٝ ٨ صٕضشش ثٌٕفج٠جس ثٌّشؼز فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١طز دفؼً  -

 ث٤سػ١ز . 

  ػذَ دفٓ ثٌٕفج٠جس ث٠ٌٕٚٛز دجٌمشح ِٓ ِؾجسٞ ث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ؟

 فضٝ ٨ صضؼشع ٘زٖ ث١ٌّجٖ ٌٍضٍٛط ث٦شؼجػٟ .  -

  ٠غضٍضَ ٌشقٓ ثٌّٛدج٠ً ثعضخذثَ ِقٛي خجفغ ٌٍؾٙذ ؟

فٌٛش ٚثٌّٛدج٠ً  221دٟ ثٌّغضخذَ فٟ ثٌّٕضي ٤ْ ثٌؾٙذ ثٌىٙش

 ٠ؼًّ دؾٙذ ألً فٍٛ ٚطً ِذجششر دجٌض١جس ثٌّٕضٌٟ فغٛف ٠ضٍف . 

 

 

 أهـــى املـسـبئم  

 



 

 

 يراجعت نٍهت االيخحبٌ يف انعهىو 

 

 انصف انثبنذ اإلعذادي
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 26296822254 - 26625252666ث : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا : 
ً
ا جذ

ً
 يعهىيبث هبيت جذ

ر صمجط شذر ثٌض١جس دؾٙجص ث١ِ٤ضش ٠ٚشِض ٌٗ دجٌشِض             ٚفذ -1

 ل١جعٗ ث٤ِذ١ش ٠ٚٛطً ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ . 

٠مجط فشق ثٌؾٙذ ٚثٌمٖٛ ثٌذثفؼز ثٌىٙشد١ز دؾٙجص ثٌفٌٛض١ّضش  -2

٠ٚشِض ٌٗ دجٌشِض           ٚٚفذر ل١جعٗ ثٌفٌٛش ٠ٚٛطً ػٍٝ 

 ثٌضٛثصٞ .

 صمجط ثٌّمجِٚز ثٌىٙشد١ز دؾٙجص ث١ِٚ٤ضش ٚٚفذر ل١جعٗ ث٤َٚ .  -3

جػٟ إٌٝ ثٌؼجٌُ ٕ٘شٞ ٠شؽغ ثوضشجف ظج٘شر ثٌٕشجؽ ث٦شؼ -4

 د١ىٛس٠ً . 

صغضخذَ ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز ع١ًٍّج فٟ صشخ١ض ٚػ٩ػ دؼغ  -5

١ٓ ثٌمؼجء ػٍٝ ث٢فجس ثٌضسثػ١ز ٚصقغ ث٤ِشثع ِغً ثٌغشؽجْ ٚفٟ

ع٨٩س دؼغ ثٌٕذجصجس ٚفٟ صق٠ًٛ ثٌشِجي إٌٝ ششثةـ ثٌغ١ٍىْٛ 

ثٌّغضخذِز فٟ صظ١ٕغ ثٌذٚثةش ث٦ٌىضش١ٔٚز ٚثٌىّذ١ٛصش ٚفٟ ص١ٌٛذ 

ثٌىٙشدجء ٚفٟ ثٌىشف ٚثٌضٕم١خ ػٓ ثٌذضشٚي ٚث١ٌّجٖ ثٌؾٛف١ز ٚفٟ 

 ثعضىشجف ثٌفؼجء . 

 ٠مذس ث٦شؼجع ثٌّّضض دٛفذر ثٌش٠ُ .  -6

٠ؤدٞ صٍف ٔخجع ثٌؼظجَ إٌٝ ٔمض ػذد وشثس ثٌذَ ثٌقّشثء ِّج  -7

٠ضشصخ ػ١ٍٗ : *ثٌشؼٛس دج٦ػ١جء *غغ١جْ ٚدٚثس ٚإعٙجي            

 ز ِٓ ثٌؾغُ ِغً ثٌقٕؾشر ٚثٌؾٙجص ثٌضٕفغٟ.*ثٌضٙجدجس دؤِجوٓ ِضفشل

ػٓ      ٠ؾخ أ٨ ٠ض٠ذ ِمذثس ِج ٠ضؼشع ٌٗ ث٦ٔغجْ ِٓ ث٦شؼجع  -8

 .س٠ُ ١ِٛ٠ج  5

٠ضٕجعخ فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشفٟ ثٌّٛطً صٕجعذًج ؽشد٠ًج ِغ شذر  -9

 ثٌض١جس ثٌّجس ف١ٗ ػٕذ عذٛس دسؽز ثٌقشثسر . 

د١ّٕج ثٌٌّٛذثس صٕضؼ ص١جًسث صٕضؼ ث٤ػّذر ثٌىٙشد١ز ص١جًسث ِغضًّشث  -11

 ِضشدًدث . 

ِٓ  ٠ّشػٕذ صٛط١ً ِٛط١ٍٓ ِشق١ٔٛٓ فئْ ثٌض١جس ثٌىٙشدٟ  -11

 ثٌّٛطً ث٤ػٍٝ ؽًٙذث إٌٝ ثٌّٛطً ث٤لً ؽًٙذث . 

ثٌضؼشع ٌؾشػز وذ١شر ِٓ ث٦شؼجع صؤدٞ إٌٝ صذ١ِش ٔخجع  -12

 ثٌؼظجَ . 

 
  
 

 أهــى املصـطـهـحـــبث :
 فجس ثٌمجدٍز ٩ٌٔضمجي ِٓ ؽ١ً إٌٝ آخش . : ٟ٘ ثٌظ ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز

 : ٟ٘ ثٌظفجس غ١ش ثٌمجدٍز ٩ٌٔضمجي ِٓ ؽ١ً ٢خش .  ثٌظفجس ثٌّىضغذز

: ػٍُ ٠ذقظ فٟ ثٔضمجي ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز ِٓ ؽ١ً ٢خش  ػٍُ ثٌٛسثعز

 ٚرٌه دذسثعز أٚؽٗ ثٌضشجدٗ ٚث٨خض٩ف د١ٓ ث٢دجء ٚث٤دٕجء . 

د٠ٓ ٠قًّ و٩ً ِّٕٙج طفز : ػٕذ صضثٚػ فش ِذذأ ثٌغ١جدر ثٌضجِز

ٚسثع١ز ٔم١ز ِؼجدر ٌٍظفز ثٌضٟ ٠قٍّٙج ث٢خش فئْ ث٤فشثد ثٌٕجصؾز 

 . % 111دٕغذز صظٙش ػ١ٍٙج ثٌظفز ثٌغجةذر 

: إرث صضثٚػ فشد٠ٓ  ثٌمجْٔٛ ث٤ٚي ٌّٕذي " لجْٔٛ ثٔؼضثي ثٌؼٛثًِ "

ٔم١جْ ِخضٍفجْ فٟ صٚػ ِٓ طفجصّٙج ثٌّضؼجدر فئّٔٙج ٠ٕضؾجْ ػٕذ 

ؽ٩ً١ ٠قًّ طفز أفذ ثٌفشد٠ٓ فمؾ " ثٌظفز ثٌغجةذر " عُ صضثٚؽّٙج 

 ِضٕقٟ .  1عجةذ :  3صٛسط ثٌظفضجْ ًِؼج فٟ ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ دٕغذز 

" : إرث صضثٚػ  ثٌمجْٔٛ ثٌغجٟٔ ٌّٕذي " لجْٔٛ ثٌضٛص٠غ ثٌقش ٌٍؼٛثًِ

فشد٠ٓ ٔم١جْ ِخضٍفجْ فٟ صٚؽ١ٓ أٚ أوغش ِٓ طفجصّٙج ثٌّضؼجدر فئْ 

ٚصظٙش فٟ  ػٓ ثٌظفٗ ث٨خشٞ ٛسط ِغضمٍزطفضج وً صٚػ ِّٕٙج ص

 ِضٕقٟ .  1عجةذ :  3ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ دٕغذز 

: ثٌظفز ثٌضٟ صظٙش ػٕذ ثؽضّجع ؽ١ٕ١ٓ ِضّجع١ٍٓ  ثٌظفز ثٌغجةذر

 ٌٍظفز ثٌغجةذر أٚ ؽ١ٓ ٌٍظفز ثٌغجةذر ِغ ؽ١ٓ ٌٍظفز ثٌّضٕق١ز . 

: ثٌظفز ثٌضٟ ٨ صظٙش إ٨ ػٕذ ثؽضّجع ؽ١ٕ١ٓ  ثٌظفز ثٌّضٕق١ز

 ١ٓ ٌٍظفز ثٌّضٕق١ز . ِضّجعٍ

: ثٌفشد ثٌزٞ ٠قًّ صٚػ ِضّجعً ِٓ ثٌؾ١ٕجس عٛثء وجٔج  ثٌفشد ثٌٕمٟ

 عجةذ٠ٓ أٚ ِضٕق١١ٓ . 

: ثٌفشد ثٌزٞ ٠قًّ صٚػ ِخضٍف ِٓ ثٌؾ١ٕجس إفذثّ٘ج  ثٌفشد ثٌٙؾ١ٓ

 عجةذ ٚث٢خش ِضٕقٟ . 

ِغتٌٛز ػٓ إظٙجس  DNA: أؽضثء ِٓ ثٌقّغ ثٌٕٛٚٞ  ثٌؾ١ٕجس

  ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز .

  نـثــتبــانــىحــذة انث
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صغ١ش فٟ ؽذ١ؼز ثٌؾ١ٕجس ثٌضٟ صضقىُ فٟ ظٙٛس ثٌظفجس  : ثٌطفشر

 ثٌٛسثع١ز ِّج ٠ؤدٞ إٌٝ صغ١ش ٘زٖ ثٌظفجس . 

ثٌطفشر ثٌؾ١ٕ١ز : صغ١ش فٟ ثٌضشو١خ ثٌى١ّ١جةٟ ٌؾ١ٓ ٚثفذ أٚ أوغش ِّج 

 ٠ؤدٞ إٌٝ صغ١ش ثٌظفز ثٌٛسثع١ز ثٌٕجصؾز ػٓ ٘زث ثٌؾ١ٓ . 

شر ثٌّغضقذعز : ؽفشر ٠ضقىُ ث٦ٔغجْ فٟ فذٚعٙج ٌٍقظٛي ػٍٝ ثٌطف

  طفجس ِشغٛح ف١ٙج .

: خش٠طز ٚسثع١ز صضؼّٓ ؽ١ّغ ثٌؾ١ٕجس ثٌّٛؽٛدر  ثٌؾ١َٕٛ ثٌذششٞ

 دجٌىشِٚٛعِٛجس ثٌذشش٠ز . 

 أهــى انـخـعـهـٍـــالث : 
  ثخض١جس ِٕذي ٌٕذجس ثٌذجص٨ء ٦ؽشثء أدقجعٗ ؟

 ضؼ أػذثد وذ١شر فٟ ثٌؾ١ً ثٌٛثفذ . ٠ٕ -2عٌٙٛز صسثػضٗ ّٖٚٔٛ .  -1

 أص٘جسٖ خٕغٝ ِّج ٠ض١ـ ثٌضٍم١ـ ثٌزثصٟ .  -4لظش دٚسر ف١جصٗ .  -3

 ث٦ٔغجْ .  دٛثعطزعٌٙٛز صٍم١قٗ طٕجػ١ًج  -5

 صؼذد أطٕجف ثٌٕذجس ثٌضٟ صقًّ أصٚثًؽج ِٓ ثٌظفجس ثٌّضؼجدر .  -6

 ٌظفز ؟ثٌّشأر ثٌضٟ لجِش دؼ١ٍّز صؾ١ًّ ٤ٔفٙج ٨ صٛسط ثدٕضٙج ٘زٖ ث

 ِٓ ؽ١ً ٢خش .  ٩ٌٔضمجي٤ٔٙج طفز ِىضغذز غ١ش لجدٍز  -

  صشن ِٕذي ٔذجصجس ثٌذجص٨ء صٍمـ ٔفغٙج رثص١ًج ٌؼذر أؽ١جي ؟

 ١ٌضؤوذ ِٓ ٔمجء ثٌظفز .  -

  ثٔضضع ِٕذي ث٤عذ٠ز ِٓ أص٘جس ثٌٕذجصجس لذً ٔؼؼ ثٌّضه ؟

 ٌّٕغ فذٚط ثٌضٍم١ـ ثٌزثصٟ ٌٙزٖ ث٤ص٘جس .  -

  ص٘جس ثٌذجص٨ء ػٕذ دسثعضٗ ٌظفز ٌْٛ دزٚس٘ج ؟غطٝ ِٕذي ١ِجعُ أ

 ٌٍضؤوذ ِٓ ػذَ صٍم١قٙج خٍط١ًج .  -

ثخضفجء ثٌٍْٛ ث٤خؼش ٌٍذزٚس فٟ ثٌؾ١ً ث٤ٚي ػٕذ صضثٚػ ٔذجس دجص٨ء 

  ٠ٕضؼ دزٚس خؼشثء ٔم١ز ِغ آخش ٠ٕضؼ دزٚس طفشثء ٔم١ز ؟

٤ْ ؽ١ٓ ٌْٛ ثٌذزٚس ثٌظفشثء ٠غٛد ػٍٝ ؽ١ٓ ٌْٛ ثٌذزٚس ث٤خؼش  -

 فجٌز ٚؽٛدّ٘ج ًِؼج .  فٟ

ػٕذ صضثٚػ فشد ٔمٟ ٌٍظفز ثٌّضٕق١ز ِغ فشد ٔمٟ ٌٍظفز ثٌغجةذر 

  صٕضؼ أفشثد ٘ؾ١ٕز ؟

ِغ  ثٌغجةذٖ ٨ْ طفز ث٤فشثد ثٌٕجصؾز صىٛٔش ِٓ صؾّغ ؽ١ٓ ثٌظفز  -

 .  ثٌّضٕق١ٗؽ١ٓ ثٌظفز 

  ػٕذ صى٠ٛٓ ث٤ِشجػ صٕؼضي أصٚثػ ثٌؾ١ٕجس ثٌٛسثع١ز ؟

 ًِ ٚثفذ ِٓ ػجٍِٟ ثٌظفز ثٌٛسثع١ز . ١ٌقظً وً ِش١ؼ ػٍٝ ػج -

ج ؟ ًّ   ثٌظفز ثٌّضٕق١ز صىْٛ ٔم١ز دثة

 ٤ٔٙج ٨ صظٙش إ٨ ػٕذ ثؽضّجع ؽ١ٕ١ٓ ِضّجع١ٍٓ ِضٕق١١ٓ .  -

دجٌشغُ ِٓ ثخض٩ف  Yyػٓ أخشٜ  ٨YY ٠خضٍف ٌْٛ دزٚس دغٍز 

  صشو١ذُٙ ثٌؾ١ٕٟ ؟

٠غضط١غ إظٙجس طفضٗ فٟ فجٌز ٚؽٛدٖ ِغ  ٤Yْ ثٌؾ١ٓ ثٌغجةذ  -

 .  ١yٓ عجةذ ِغٍٗ أٚ ؽ١ٓ ِضٕقٟ ؽ

  صغٛد طفز ثٌشؼش ثٌّؾؼذ ػٍٝ طفز ثٌشؼش ثٌٕجػُ فٟ ث٦ٔغجْ ؟

٤ْ ؽ١ٓ طفز ثٌشؼش ثٌّؾؼذ ٠غٛد ػٍٝ ؽ١ٓ طفز ثٌشؼش ثٌٕجػُ  -

 فٟ فجٌز ٚؽٛدّ٘ج ًِؼج . 

ػٕذ صٍم١ـ ٔذجس دغٍز أطفش ثٌمشْٚ ٔمٟ ِغ ٔذجس دغٍز أخؼش 

  لشْٚ خؼشثء ؟ ثٌمشْٚ ٔمٟ ٠ٕضؼ ٔذجصجس ؽ١ّؼٙج رثس

 ٤ْ ثٌمشْٚ ثٌخؼشثء طفز عجةذر صغٛد ػٍٝ ثٌمشْٚ ثٌظفشثء .  -

 ٠DNAغّٝ ّٔٛرػ ٚثؽغْٛ ٚوش٠ه ٌضشو١خ ثٌقّغ ثٌٕٛٚٞ 

  دجٌٌٍٛخ ثٌّضدٚػ ؟

٠ضىْٛ ِٓ شش٠ط١ٓ ِٓ ث١ٌٕٛو١ٍٛص١ذثس  DNAؽضا ثي ٤ٔٗ  -

 ثٌقٍضٟٚٔ .  ثٌغٍُِغً  فٛي دؼؼّٙج ٍِضف١ٓ

  ٍِٛجس ثٌٛسثع١ز ٌٍىجةٓ ثٌقٟ ؟٘ٛ ِظذس ثٌّؼ DNAفّغ ثٌـ 

 ٤ٔٗ ٠قًّ ثٌؾ١ٕجس ثٌٛسثع١ز ثٌّغتٌٛز ػٓ إظٙجس ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز.

  صقضٛٞ ث٤ِشجػ ػٍٝ ٔظف ػذد ثٌىشِٚٛعِٛجس ؟

ٌٍخ٠٩ج ثٌضٕجع١ٍز ٚدجٌضجٌٟ صقضٛٞ ٤ٔٙج صٕضؼ ِٓ ثٔمغجَ ١ِٛصٞ  -

 ػذد ثٌىشِٚٛعِٛجس ٠ؼٛد  فضٝ(  ْ ػٍٝ ٔظف ثٌّجدر ثٌٛسثع١ز )

 ْ ( ف١ٓ ٠ٕذِؼ ثٌّش١ؼ ثٌّزوش ِغ ثٌّش١ؼ ثٌّؤٔظ .  2)  إٌٝ

ج فٟ ظٙٛس ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز ؟ ًِ   صٍؼخ ث٤ٔض٠ّجس دًٚسث ٘ج

أٔض٠ُ ِغتٛي ػٓ صفجػً و١ّ١جةٟ ثٌزٞ ٠ىْٛ  ؽ١ٓ ٠ؼطٟ ٤ْ وً -

 ثٌذشٚص١ٓ ثٌّغتٛي ػٓ إظٙجس ثٌظفز . 

شثس ثخض٩ف ثٌطفشثس ثٌضٟ صقذط فٟ ثٌخ٠٩ج ثٌضٕجع١ٍز ػٓ صٍه ثٌطف

  ثٌضٟ صقذط فٟ ثٌخ٠٩ج ثٌؾغذ٠ز ؟

 

 

 

 

٤ْ ثٌطفشثس ثٌقجدعز فٟ ثٌخ٠٩ج ثٌضٕجع١ٍز صٕضمً ِٓ ؽ١ً ٢خش ػٍٝ  -

 . ٨ صٕضمً ِٓ ؽ١ً ٤خش ػىظ ثٌطفشثس ثٌقجدعز فٟ ثٌخ٠٩ج ثٌؾغذ٠ز 

 خش ؟ دؼغ ثٌطفشثس ٨ صٕضمً ِٓ ؽ١ً ٢

٤ٔٙج صقذط فٟ ثٌخ٠٩ج ثٌؾغذ٠ز فضؤعش فٟ ثٌفشد ٔفغٗ ٨ٚ صٕضمً  -

 إٌٝ ث٤دٕجء . 

 صؤدٞ ثٌطفشثس إٌٝ صغ١ش ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز ؟ 

ٌقذٚط صغ١ش فٟ صغٍغً ثٌمٛثػذ ث١ٌٕضشٚؽ١ٕ١ز ثٌّىٛٔز ٌٍؾ١ٓ ِّج  -

 ٠ؤدٞ إٌٝ صى٠ٛٓ دشٚص١ٓ ِخضٍف ٠ظٙش طفز ٚسثع١ز ؽذ٠ذر . 

 ؟ ثٌٍْٛ د١ؼجء فتشثْ ثٌٍْٛ ٚ  سِجد٠زصٛؽذ فتشثْ 

٤ْ ثٌفتشثْ ثٌشِجد٠ز ٌذ٠ٙج طذغ ث١ٔ٩١ٌّٓ ثٌزٞ ٠ؼط١ٙج ثٌٍْٛ  -

ثٌشِجدٞ أِج ثٌفتشثْ ثٌذ١ؼجء فقذعش ٌٙج ؽفشر فٟ صشو١خ ثٌؾ١ٓ 

ثٌّغتٛي ػٓ إٔضجػ طذغ ث١ٔ٩١ٌّٓ فجخضفٝ ثٌظذغ ٚظٙشس دجٌٍْٛ 

 ث٤د١غ . 

 ثٌق١ٛثْ ؟ ثٌضٕٛع ثٌطذ١ؼٟ د١ٓ أؽٕجط ٚأطٕجف ثٌٕذجس ٚ

 ثٌطفشثس ثٌضٍمجة١ز ثٌضٟ صطشأ ػٍٝ ثٌؾ١ٕجس . فذٚط دغذخ  -

 فذٚط ثٌطفشر ثٌضٍمجة١ز ؟ 

دغذخ صؤع١شثس ثٌذ١تز ثٌّق١طز ِغً : ثٌضؼشع ٧ٌشؼجػجس وج٤شؼز  -

ثٌغ١ٕ١ز ٚث٤شؼز ثٌزس٠ز ٚثٌضؼشع ٌٍّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ٚوزٌه ثٌضؼشع 

  إٌٝ دسؽجس ثٌقشثسر ثٌؼج١ٌز ٚثٌّٕخفؼز ؽًذث .

ثٌضشجدٗ د١ٓ ث١ٌجدج١١ٔٓ دجٌشغُ ِٓ ِشٚس فضشر ؽ٠ٍٛز ػٍٝ ػشح 

 ث١ٌجدجْ دمٕذٍض١ٓ ٠ٚٛٔض١ٓ ؟ 

٠ضُ  ثٌضٍمجة١ٗ ثٌظفجس ثٌؾذ٠ذر ثٌضٟ صٕضؼ ػٓ فذٚط ثٌطفشثس ٤ْ -

صٛثسعٙج وٍٙج أٚ دؼؼٙج ػذش ث٤ؽ١جي ِّج ٠ٕضؼ أفشثد ؽذ٠ذر رثس 

 طفجس ِخضٍفز . 

 أ١ّ٘ز إفذثط ثٌطفشثس ثٌّغضقذعز ؟ 

ٌٍقظٛي ػٍٝ طفجس ِشغٛح ف١ٙج خجطز فٟ ثٌٕذجس ِغً ثعضقذثط  -

ج ٚخج١ٌز ِٓ ثٌذزٚس . ًّ ج ٚأفٍٝ ؽؼ ًّ   عّجس أوذش فؾ

٠ؼجٟٔ ث٤شخجص ثٌز٠ٓ ٠ؼضّذْٚ ػٍٝ ث٤سص وغزثء سة١غٟ ِٓ ٔمض 

  ف١ضج١ِٓ ) أ ( ؟

٤ْ ث٤سص ٨ ٠قضٛٞ ػٍٝ ِجدر ثٌذشٚف١ضج١ِٓ ) أ ( ثٌّؼشٚفز دجعُ  -

 ضقٛي دثخً ثٌؾغُ إٌٝ ف١ضج١ِٓ ) أ ( . ثٌىجسٚص١ٓ ثٌضٟ ص

صؼشع فٛثٌٟ ٔظف ١ٍِْٛ شخض ع٠ًٕٛج فٟ دؼغ ثٌذٚي ثٌٕج١ِز 

  ٌفمذثْ ثٌذظش ؟

 ٔض١ؾز عٛء ثٌضغز٠ز ٌٕمض ف١ضج١ِٓ ) أ ( .  -

  ث٘ضّجَ ثٌؼٍّجء دضخ١ٍك أسص ِؼذي ؽ١ٕ١ًج ؟

 ٤ْ ث٤سص ثٌطذ١ؼٟ ٨ ٠قضٛٞ ػٍٝ ِجدر ثٌذشٚف١ضج١ِٓ ) أ (  -

١ٓ " ثٌضٟ صضقٛي دثخً ثٌؾغُ إٌٝ ف١ضج١ِٓ ) أ ( ٚثٌزٞ " ثٌىجسٚص

 ٠ؤدٞ ٔمظٗ فٟ ثٌؾغُ إٌٝ فمذثْ ثٌذظش . 
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 أهــى املصـطـهـحـــبث :
: ٟ٘ ِٛثد " سعجةً " و١ّ١جة١ز صٕظُ ٚصٕغك ِؼظُ  ثٌٙشِٛٔجس

 ث٤ٔشطز ٚثٌٛظجةف ثٌق٠ٛ١ز فٟ ؽغُ ثٌىجةٓ ثٌقٟ . 

 : غذد ٨ ل٠ٕٛز صظخ إفشثصثصٙج فٟ ثٌذَ ِذجششر .  ٌغذد ثٌظّجءث

: ص٠جدر أٚ ٔمض إفشثص أفذ ثٌٙشِٛٔجس ٔض١ؾز ػًّ  ثٌخًٍ ثٌٙشِٟٛٔ

 ثٌغذر ثٌظّجء ثٌّغتٌٛز ػٕٗ دشىً غ١ش ؽذ١ؼٟ . 

 أهــى انـخـعـهـٍـــالث : 
  صغّٝ ثٌغذد ثٌظّجء أٚ ث٩ٌل٠ٕٛز دٙزث ث٨عُ ؟

 فٟ ثٌذَ ِذجششر دْٚ ثٌّشٚس فٟ لٕٛثس .  ٤ٔٙج صفشص ٘شِٛٔجصٙج -

  ثٌذَ ٘ٛ ثٌغذ١ً ثٌٛف١ذ ٌىٟ ٠ظً ثٌٙشِْٛ إٌٝ ِٛلغ ػٍّٗ ؟

ثٌضٟ ٠ؤعش ػ١ٍٙج ثٌٙشِْٛ  ثٌّغضٙذفٗ ٤ٔٗ غجٌذًج ِج صمغ ثٌخ٠٩ج -

 دؼ١ًذث ػٓ ِٛلغ ثٌغذر ثٌظّجء ثٌضٟ صفشصٖ . 

 ز ( ؟٠طٍك ػٍٝ ثٌغذر ثٌٕخج١ِز ع١ذر ثٌغذد ثٌظّجء ) ثٌغذر ثٌشة١غ١

 ثٌغذد ثٌظّجء ث٨خشٜ.  ِؼظ٤ُٔٙج صفشص ٘شِٛٔجس صٕظُ أٔشطز  -

 ٠قذط ٌذؼغ ث٤شخجص ّٔٛ ِغضّش فٟ ػظجَ أؽشثفُٙ ) ثٌؼٍّمز(؟

 دغذخ ص٠جدر إفشثص ٘شِْٛ ثٌّٕٛ فٟ ِشفٍز ثٌطفٌٛز .  -

فذٚط ِشع ثٌمضثِز فٟ عٓ ثٌطفٌٛز ) ٚطٛي ؽٛي دؼغ 

  ؟ث٤شخجص ثٌذجٌغ١ٓ إٌٝ ألً ِٓ ٔظف ِضش ( 

 دغذخ ٔمض إفشثص ٘شِْٛ ثٌّٕٛ فٟ ِشفٍز ثٌطفٌٛز .  -

ج فٟ ػذؾ ثٌىجٌغ١َٛ فٟ ثٌذَ ؟ ًِ   صٍؼخ ثٌغذر ثٌذسل١ز دًٚسث ٘ج

٤ٔٙج صفشص ٘شِْٛ ثٌىجٌغ١ض١ٔٛٓ ثٌزٞ ٠ؼذؾ ِغضٜٛ ثٌىجٌغ١َٛ  -

 فٟ ثٌذَ . 

  ٠ضؤعش ٔشجؽ ثٌغذر ثٌذسل١ز دى١ّز ث١ٌٛد فٟ ثٌطؼجَ ؟

شو١خ ٘شِْٛ ثٌغ١شٚوغ١ٓ ثٌزٞ صفشصٖ ٤ْ ػٕظش ث١ٌٛد ٠ذخً فٟ ص -

 ثٌغذر ثٌذسل١ز . 

  إطجدز دؼغ ث٤شخجص دّشع ثٌؾ٠ٛضش ثٌذغ١ؾ ؟

 ٌٕمض إفشثص ثٌغذر ثٌذسل١ز ٌٙشِْٛ ثٌغ١شٚوغ١ٓ . -

  إطجدز دؼغ ث٤شخجص ثٌؾ٠ٛضش ثٌؾقٛظٟ ؟

 ٌض٠جدر إفشثص ثٌغذر ثٌذسل١ز ٌٙشِْٛ ثٌغ١شٚوغ١ٓ . -

  ِٓ ثٌّظٙش ثٌخجسؽٟ ؟٠ّىٓ صشخ١ض فجٌز ثٌؾ٠ٛضش ثٌؾقٛظٟ 

٤ٔٗ ٠ىْٛ ِظقٛح دؾقٛظ ثٌؼ١ٕ١ٓ ٚٔمض ثٌٛصْ ٚعشػز  -

 ث٨ٔفؼجي .

  ٠طٍك ػٍٝ ثٌغذر ثٌىظش٠ز غذر ث٨ٔفؼجي ) ث٨عضؾجدز ( ؟

٤ٔٙج صفشص ٘شِْٛ ث٤دس٠ٕج١ٌٓ فٟ فج٨س ثٌطٛثسا ِغً ثٌخٛف  -

 ٚثٌغؼخ . 

  صغ١ّز ٘شِْٛ ث٤دس٠ٕج١ٌٓ دٙشِْٛ ثٌٕؾذر ٚثٌطٛثسا ؟

ٔٗ ٠قفض أػؼجء ثٌؾغُ ثٌّخضٍفز ٩ٌعضؾجدز ثٌغش٠ؼز فٟ فج٨س ٤ -

 ثٌطٛثسا . 

  ٠ضدثد إفشثص ٘شِْٛ ث٤ٔغ١ٌٛٓ ػٕذ ثسصفجع ٔغذز ثٌغىش فٟ ثٌذَ ؟

١ٌخفغ ِغضٜٛ عىش ثٌؾٍٛوٛص فٟ ثٌذَ دضقف١ض خ٠٩ج ثٌؾغُ ػٍٝ  -

ثِضظجطٗ ٨عضخذثِٗ فٟ ثٌقظٛي ػٍٝ ثٌطجلز ٚصقف١ض خ٠٩ج ثٌىذذ 

 ش ثٌؾٍٛوٛص ثٌضثةذ فٟ طٛسر ؽ١ٍىٛؽ١ٓ .ػٍٝ صخض٠ٓ عى

  ثسصفجع عىش ثٌؾٍٛوٛص فٟ ثٌذَ دؼذ إفشثص ٘شِْٛ ثٌؾٍٛوجؽْٛ ؟

٤ٔٗ ٠قفض خ٠٩ج ثٌىذذ ٌضق٠ًٛ ثٌغىش ثٌّخضضْ دٙج ) ثٌؾ١ٍىٛؽ١ٓ (  -

 إٌٝ عىش ؽٍٛوٛص ١ٌىْٛ ِضجؿ ٌخ٠٩ج ثٌؾغُ .

 ؟ ) ِشضشوز ( ) ل٠ٕٛز ٨ٚ ل٠ٕٛز ( ِخضٍطٗثٌذٕىش٠جط غذر 

٠ٛز : ٤ٔٙج صفشص ثٌؼظجسر ثٌٙجػّز ٚصظذٙج فٟ ث٨عٕٝ ػشش ِٓ لٕ

 خ٩ي لٕجر ٌٍّغجػذر فٟ ٘ؼُ ثٌطؼجَ . 

٨ ل٠ٕٛز : ٤ٔٙج صفشص ٘شِٟٛٔ ث٤ٔغ١ٌٛٓ ٚ ثٌؾٍٛوجؽْٛ ٚصظذُٙ 

 ِذجششر فٟ ثٌذَ دْٚ لٕٛثس .

  ِشػٝ ثٌذٛي ثٌغىشٞ دقمٓ ث٤ٔغ١ٌٛٓ ؟ ٠ؼجٌؼ 

ٍٛوٛص فٟ ثٌذَ ػٕذ ٤ْ ث٤ٔغ١ٌٛٓ ٠خفغ ِغضٜٛ عىش ثٌؾ -

ثسصفجػٗ ف١ظ ٠قفض خ٠٩ج ثٌؾغُ ػٍٝ ثِضظجص ثٌؾٍٛوٛص ٠ٚقفض 

 خ٠٩ج ثٌىذذ ػٍٝ صخض٠ٕٗ فٟ طٛسر ؽ١ٍىٛؽ١ٓ . 

  ثسصفجع عىش ثٌؾٍٛوٛص فٟ ثٌذَ ػٕذ ِشػٝ ثٌذٛي ثٌغىشٞ ؟

     دغذخ ٔمض إفشثص ٘شِْٛ ث٤ٔغ١ٌٛٓ فٟ ثٌذَ . -

 انــىحــذة انــرابـعـــت 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ا :يعه
ً
ا جذ

ً
  ىيبث هبيت جذ

 ٚدشٚص١ٓ. ٠DNAضشوخ ثٌىشِٚٛعَٛ و١ّ١جة١ًج ِٓ فّغ ٔٛٚٞ  -1

ِٓ ٚفذثس طغ١شر صغّٝ ؽ١ٕجس ،  ٠DNAضىْٛ شش٠ؾ ثٌـ  -2

 صغّٝ ١ٔٛو١ٍٛص١ذثس .  أطغشٚثٌؾ١ٕجس صضىْٛ ِٓ ٚفذثس 

صضشوخ ث١ٌٕٛو١ٍٛص١ذر ِٓ ِؾّٛػز فٛعفجس ٚعىش خّجعٟ   -3

 ٚلجػذر ١ٔضشٚؽ١ٕ١ز . 

َ ِٓ ثوضشجف ثٌى١ف١ز ثٌضٟ ٠ضقىُ دٙج ٛي ٚصجصىٓ ثٌؼجٌّجْ د١ذصّ -4

 ثٌؾ١ٓ فٟ إظٙجس ثٌظفز ثٌٛسثع١ز . 

 .  DNAٚػغ ثٌؼجٌّجْ ٚثؽغْٛ ٚوش٠ه ثٌّٕٛرػ ثٌٌٍٛذٟ ٌٍـ  -5

إرث فذعش ؽفشر فٟ خ٠٩ج ؽغذ٠ز فئٔٙج صؤعش ػٍٝ ثٌفشد ٨ٚ صٕضمً  -6

 ز فئٔٙج صٕضمً ٌٍٕغًإٌٝ ثٌٕغً،أِج إرث فذعش ؽفشر فٟ ثٌخ٠٩ج ثٌضٕجع١ٍ

 صقذط ثٌطفشر ثٌضٍمجة١ز دْٚ صذخً ث٦ٔغجْ ٚٔغذضٙج ػت١ٍز ؽًذث . -7

٠فغش ػٍُ ثٌٛسثعز و١ف١ز ثٔضمجي ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز ِٓ ث٢دجء  -8

 ٥ٌدٕجء . 

صقذط ثٌطفشر ثٌؾ١ٕ١ز ٔض١ؾز صغ١١ش فٟ صغٍغً ثٌمٛثػذ  -9

 ث١ٌٕضشٚؽ١ٕ١ز ١ٌٍٕٛو١ٍٛص١ذثس فٟ ثٌؾ١ٓ . 

 ٌظفجس ثٌٛسثع١ز ِٓ ث٢دجء ٥ٌدٕجء ػٓ ؽش٠ك ثٌؾ١ٕجس . صٕضمً ث -11

٠ؼشف لجْٔٛ ِٕذي ث٤ٚي دجٔؼضثي ثٌؼٛثًِ ٚثٌغجٟٔ دجعُ ثٌضٛص٠غ  -11

 .  ٌٍؼٛثًِ  ثٌقش

 ثٔضضع ِٕذي أعذ٠ز ث٤ص٘جس أعٕجء صؾجسدٗ ٌّٕغ ثٌضٍم١ـ ثٌزثصٟ .  -12

وً ؽ١ٓ ٠ؼطٟ أٔض٠ُ خجًطج ٠ىْٛ ِغتٛي ػٓ فذٚط صفجػً  -13

ٟ ِؼ١ٓ ٚوً صفجػً و١ّ١جةٟ ٠ىْٛ دشٚص١ٓ ٠ظٙش ثٌظفز و١ّ١جة

 ثٌٛسثع١ز . 
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 26296822254 - 26625252666ث : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثصضثْ ٔغذز عىش ثٌؾٍٛوٛص فٟ ثٌذَ ؟

٤ْ ثٌذٕىش٠جط ٠فشص ٘شِْٛ ث٤ٔغ١ٌٛٓ ثٌزٞ ٠خفغ ِغضٜٛ عىش  -

 ثٌؾٍٛوٛص ٚ٘شِْٛ ثٌؾٍٛوجؽْٛ ثٌزٞ ٠شفغ ِغضٜٛ عىش ثٌؾٍٛوٛص.

  ث ؟طٛس ثٌزوش ٠ىْٛ غ١ٍظًج ػىظ طٛس ث٤ٔغٝ ٠ىْٛ فجدً 

٤ْ ثٌٙشِٛٔجس ثٌزوش٠ز صغذخ ص٠جدر عّه ٚلظش ث٤فذجي ثٌظٛص١ز  -

ف١ىْٛ ثٌظٛس غ١ٍظًج ، د١ّٕج صىْٛ ث٤فذجي ثٌظٛص١ز ٥ٌٔغٝ ؽ٠ٍٛز 

 ٚسف١ؼز ف١ىْٛ ثٌظٛس فجًدث . 

  ظٙٛس ثٌظفجس ثٌؾٕغ١ز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ثٌزوٛس ثٌذجٌغ١ٓ ؟

 ٛسظٙ ثٌّغتٛي ػٓ ٦ْفشثص ثٌخظ١ضجْ ٘شِْٛ ثٌضغضٛعض١شٚ -

 ثٌظفجس ثٌؾٕغ١ز ثٌغج٠ٛٔز ثٌزوش٠ز . 

  ظٙٛس ثٌظفجس ثٌؾٕغ١ز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ث٦ٔجط ثٌذجٌغجس ؟

٦فشثص ثٌّذ١ؼجْ ٘شِْٛ ث٤عضشٚؽ١ٓ ثٌّغتٛي ػٓ ظٙٛس  -

 ثٌظفجس ثٌؾٕغ١ز ثٌغج٠ٛٔز ٥ٌٔغٝ .  

ػ٩ػ دؼغ ثٌّظجد١ٓ دجٌمضثِز دٙشِْٛ ثٌّٕٛ ثٌّغضخٍض  ٔفغ  ػذَ

  ؟ ِٓ ث٤فشثد فذ٠غٟ ثٌٛفجر

دٙزٖ ثٌطش٠مز دج٦ػجفز إٌٝ ٌؼآٌز و١ّجس ثٌٙشِْٛ ثٌّغضخٍض  -

 ثفضّج١ٌز ثفضٛثةٙج ػٍٝ دؼغ ث١ٌّىشٚدجس ثٌضٟ لذ صغذخ ث٤ِشثع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئهت عبيت عهى املُهج :
 : اكخب املفهىو انعهًً : 6س
 ً ٔشجؽج.ثل ِقً ػٕظش آخش ٔشؾ صفجػ٩س ٠ضُ ف١ٙج إف٩ي ػٕظش -1

وغش فٟ ثٌشٚثدؾ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌّضفجػ٩س ٚصى٠ٛٓ سٚثدؾ ؽذ٠ذر  -2

 فٟ ثٌٕٛثصؼ .

 ػ١ٍّز ٠قذط ف١ٙج ثوضغجح إٌىضشْٚ أٚ أوغش . -3

 ِجدر صفمذ إٌىضشْٚ أٚ أوغش أعٕجء ثٌضفجػً ثٌى١ّ١جةٟ . -4

Hثصقجد أ٠ٛٔجس ) -5
+

(OH)( ِغ أ٠ٛٔجس 
-

ٌضى٠ٛٓ ثٌّجء أٚ صفجػً  

 فّغ ِغ لجػذر .

صفىه ثٌّشوذجس دجٌقشثسر إٌٝ ػٕجطش٘ج ث١ٌٚ٤ز أٚ ؽض٠تجس أدغؾ   -6

 ِٕٙج .

 صذجدي د١ٓ شمٝ ِشوذ١ٓ ٌضى٠ٛٓ ِشوذ١ٓ ؽذ٠ذ٠ٓ . -7

 ػ١ٍّز صضُ ف١ٙج فمذ إٌىضشٚٔجس . -8

 ٚٔمض ث١ٌٙذسٚؽ١ٓ فٟ ثٌّشوخ أػ١ٍّز صضُ ف١ٙج ص٠جدر ث٤وغؾ١ٓ  -9

 خ١ٍؾ ِضؾجٔظ ثٌضشو١خ ٚثٌخٛثص . -11

 .خٍؾ ِجدص١ٓ غ١ش ِضقذص١ٓ و١ّ١جة١ج ؼ ِٓ ِجدر صٕض -11

 ِقٍٛي صضٛصع ف١ٗ ؽض٠تجس ثٌّزثح دجٔضظجَ فٟ ؽض٠تجس ثٌّز٠خ . -12

 ٔفظ ثٌقشثسر . ِٟقٍٛي ٠ّىٓ إرثدز و١ّز ِٓ ثٌّزثح ف١ٗ ف -13

 ِقٍٛي ٠ّىٓ إرثدز و١ّز ِٓ ثٌّزثح دض٠جدر دسؽز  ثٌقشثسر . -14

 ثٌشّظ .ِجدر ٌٙج ٍِّظ طجدٟٛٔ صضسق ٚسلز ػذجد  -15

 ِجدر ٌٙج ؽؼُ ٨رع صقّش ٚسلز ػذجد ثٌشّظ . -16

 : اكًم املعبدالث اَحٍت : 2س
 

1) Cu(OH)2  ……… + ……… 

2) CuCO3  ……… + ……… 

3) CuSO4  ……… + ……… 

4) 2NaNO3  ……… + ……… 

5) ………  + ………  2NaOH + H2 

6) Zn + 2HCl                ……… + ……… 

7) 2Al + 6HCl                ……… + ……… 

8) NaOH + HCl   ……… + ……… 

9) ……… + ………  2NaCl 

10) ……… + ………  FeCl2 + H2↑ 
 

 : يب أهًٍت كالً يٍ : 3س
 ( فّغ ثٌفٛعفٛس٠ه2  ( فّغ ث١ٌٕضش٠ه1

 ( فّغ ث١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه4  ( فّغ ثٌىذش٠ض١ه3

    ( فّغ ثٌف١ٌٛه5

 : يبرا حيذد عُذ : 4س
   ( صغخ١ٓ وشدٛٔجس ثٌٕقجط1

 ١ٓ وذش٠ضجس ٔقجط( صغخ2

   ( صغخ١ٓ ١٘ذسٚوغ١ذ ٔقجط3

 ( صغخ١ٓ أوغ١ذ ثٌضةذك4

 Znِغ  HCl( صمش٠خ شظ١ٗ ِشضؼٍز ٤ٔذٛدز دٙج فّغ 5

 ( ٚػغ لطؼز ِجغٕغ١َٛ فٟ أٔذٛدز دٙج وذش٠ضجس ٔقجط .6

( فذٚط صغ١ش فٟ صغٍغً ثٌمٛثػذ ث١ٌٕضشٚؽ١ٕ١ز ٌؾ١ٓ فٟ ؽضا 7

DNA . 

 .( ٔمض ف١ضج١ِٓ )أ( فٟ ؽغُ ث٦ٔغجْ 8

: يب هً انعىايم انخً حعخًذ عهٍهب سرعت انخفبعم  5س
  انكًٍٍبئً ؟

 : يبرا حيذد عُذ :  6س
 ( ص٠جدر ِغجفز عطـ ثٌّجدر ثٌّؼشػز ٌٍضفجػً .1

 ( ص٠جدر صشو١ض ثٌّٛثد ثٌّضفجػٍز .2

 ( ص٠جدر دسؽز فشثسر ثٌضفجػً .3

 ( ٚؽٛد ػٛثًِ ففجصٖ عجٌذز فٟ ثٌضفجػً .4

 

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
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 يثبل نـــ :: أعط  7س
  ( ِقٍٛي غ١ش ِضؾجٔظ2  ( ِقٍٛي ِضؾجٔظ1

 ( ؽفشر ػجسر دج٦ٔغج4ْ  ( ؽفشر ؽ١ٕ١ز3

  ( ؽفشر صسثػ١ز ِف١ذر6 ( ؽفشر ػجسر دجٌٕذجس5

  -: يـسـبئــــم :  8س
 111( أفغخ شذر ثٌض١جس ثٌضٟ صّش فٟ ِٛطً إرث وجٔش ثٌشقٕز ثٌّجسر 1

 عٛثٟٔ . 11وٌَٛٛ خ٩ي 

وٌَٛٛ إرث وجْ ثٌشغً  ٩ٌ5صَ ٌٕمً شقٕز لذس٘ج ( ثفغخ فشق ثٌؾٙذ ث2

 ؽٛي . 211ث٩ٌصَ ٌزٌه 

أَٚ إرث ػٍّش أْ شذر  11( ثفغخ فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشفٟ عٍه ِمجِٚضٗ 3

 أِذ١ش  51٘زث ثٌض١جس 

 ( ثفغخ لشثءر ث١ِ٤ضش ٚثٌفٌٛض١ّضش فٟ ثٌذثةشر ثٌضج١ٌز : 4

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( فٟ ثٌذثةشر ثٌضٟ أِجِه ِج ل١ّز و٩ً ِٓ :5

 * لشثءر ث١ِ٤ضش 

 * لشثءر ثٌفٌٛض١ّضش 

 * ل١ّز ثٌّمجِٚز 

 

 

 

 

 
 

 : عهم ملب ٌأحً : 9س
 صٛػغ ثٌش٠ٛعضجس فٟ ثٌذٚثةش ثٌىٙشد١ز . -1

 ٔٛطً دؼغ ثٌذطجس٠جس ًِؼج ػٍٝ ثٌضٛثٌٟ . -2

 ٠فؼً ثٌض١جس ثٌّضشدد ػٓ ثٌض١جس ثٌّغضّش . -3

 ٠ٛػغ ثٌفٌٛض١ّضش د١ٓ لطذٟ ثٌذطجس٠ز . -4

 قذط صؤع١شثس ٚسثع١ز .ث٦شؼجع ٠ -5

 ٕ٘جن دؼغ ثٌؼٕجطش صغّٝ ػٕجطش ِشؼز . -6

 ثٌذٕىش٠جط غذر ِضدٚؽز ثٌٛظ١فز . -7

 إطجدز دؼغ ث٤شخجص دّشع ثٌذٛي ثٌغىشٜ . -8

 : يب أهًٍت كاًل يٍ : 26س
 ثٌفٌٛض١ّضش .  -2       .   ث١ِ٤ضش -1

 ثٌض١جس ثٌّضشدد .  -4       ث١ِٚ٤ضش .  -3

 ثٌش٠ٛعضجس .  -6       ثٌض١جس ثٌّغضّش -5

 ٘شِْٛ ث٤ٔغ١ٌٛٓ . -8      ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز فٟ ثٌطخ  -7

  .٘شِْٛ ثٌؾٍٛوجؽْٛ  -11       ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز فٟ ثٌظٕجػز . -9

 . ثٌطجلز ث٠ٌٕٚٛز فٟ ثٌضسثػز -11

 ٍت ، بعذ حصىٌب يب بهب يٍ أخطبء:أعذ كخببت انعببراث انخبن:66س
ثٌذَ  فٟثٌم٠ٕٛز ، ٤ٔٙج صظخ إفشثصثصٙج  ( صغّٝ ثٌغذد ثٌظّجء دجٌغذد1

 ِذجششر .

صفشص ثٌٙشِٛٔجس  ثٌضٟ( صمغ ثٌخ٠٩ج ثٌّغضٙذفز دجٌمشح ِٓ ثٌغذد ثٌظّجء 2

 ثٌّؤعشر ػ١ٍٙج .

( صٛؽذ ثٌغذر ثٌذسل١ز أعفً ثٌّخ ، د١ّٕج صٛؽذ ثٌغذر ثٌٕخج١ِز أعفً 3

 ثٌقٕؾشر .

غذ١٠ز ٦فشثص ثٌٍذٓ ( صفشص ثٌغذصجْ ثٌىظش٠ضجْ ثٌٙشِْٛ ثٌّٕشؾ ٌٍغذد ث4ٌ

 . ثٌشػجػزأعٕجء ػ١ٍّز 

 ثٌذَ . فٟ( ٠مَٛ ٘شِْٛ ثٌغ١شٚوغ١ٓ دؼذؾ ِغضٜٛ ثٌىجٌغ١َٛ 5

 ( ٠ذخً ػٕظش ث١ٌٛد فٝ صشو١خ ٘شِْٛ ثٌىجٌغ١ض١ٔٛٓ .6

 : اركر انسبب فى حذود كم ممب ٌأحى : 62س
 ( فجٌز ثٌمضثِز1

 ( فجٌز ثٌؾ٠ٛضش ثٌؾقٛظٝ .2
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 : اكخب املفهىو انعهًً : 36س
 ث٨خش . ف١غ ِٓ ثٌشقٕجس ثٌىٙشد١ز ٠غشٜ ِٓ ؽشف عٍه إٌٝ ثٌطشف -1

 و١ّز ثٌشقٕز ثٌضٟ صّش ػذش ِمطغ ِٛطً فٟ ثٌغج١ٔز ثٌٛثفذر . -2

  وٌَٛٛ  1ثٌّجس فٟ ِٛطً ػٕذ ِشٚس و١ّز وٙشد١ز ِمذثس٘ج شذر ثٌض١جس  -3

     .  عج١ٔز  1فٟ صِٓ لذسٖ      

    .ثٌشغً ثٌّذزٚي ٌٕمً ٚفذر ثٌشقٕجس  -4

 ؽٛي 1ِٛطً إرث وجْ ثٌشغً ثٌّذزٚي  ؽشفٟفشق ثٌؾٙذ د١ٓ  -5

 وٌَٛٛ . 1ٌٕمً شقٕز لذس٘ج     

  ث٤ع٩ن . ف٩٠ٟل١ٙج ثٌض١جس أعٕجء ِشٚسٖ  ثٌضٟثٌّّجٔؼز  -6

  عج١ٔز . 1 فٟأِذ١ش  1شذصٗ عجدش ثٌشقٕز ثٌّٕمٌٛز دض١جس  -7

 ث وجْ أِذ١ش إر 1ّٛطً ثٌزٜ ٠غشٜ ف١ٗ ص١جس شذصٗ ثٌِمجِٚز  -8

 فٌٛش . 1ثٌفشق فٟ ثٌؾٙذ     

     ص١جس عجدش ثٌشذر ٚث٨صؾجٖ . -9

    ص١جس ِضغ١ش ثٌشذر ٚث٨صؾجٖ . -11

  ٌزسثس دؼغ ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز . صٍمجةٟػ١ٍّز صقٛي  -11

  . ٧ٌشؼجعثٌىجةٓ ثٌقٝ أعٕجء صؼشػٗ ؽغُ صغ١شثس صطشأ ػٍٝ  -12

    ثٌّّضض . ث٦شؼجعٚفذر ل١جط  -13

 ٠ّىٓ ثٌضقىُ ف١ٙج ثٌضٟجع ثٌّٕطٍك ِٓ ثٌضفجػ٩س ث٠ٌٕٚٛز ث٦شؼ -14

    ٚفذر ل١جط ثٌمٛر ثٌذثفؼز ثٌىٙشد١ز . -15

 فشق ثٌؾٙذ د١ٓ ؽشفٟ ثٌذطجس٠ز فٟ فجٌز ػذَ ِشٚس ص١جس -16

 .  وٙشدٟ       

ِٛثد و١ّ١جة١ز صفشص٘ج ثٌغذد ثٌظّجء ، صؼًّ ػٍٝ صٕظ١ُ ٚصٕغ١ك  -17

   ؾغُ .ث٤ٔشطز ٚثٌٛظجةف ثٌق٠ٛ١ز دجٌ

 ثٌذَ ِذجششر .  فٟصظخ إفشثصثصٙج ِٓ ثٌٙشِٛٔجس  ز٨ ل٠ٕٛغذد  -18

ص٠جدر أٚ ٔمض إفشثصثس أفذ ثٌٙشِٛٔجس ٔض١ؾز ػًّ ثٌغذر ثٌظّجء  -19

   .  ؽذ١ؼٟػٕٗ دشىً غ١ش  زثٌّغتٌٛ

  ٘شِْٛ ٠ؤدٜ ص٠جدر إفشثصٖ إٌٝ فجٌز ثٌؼٍّمز . -21

 : ٌأحًيب  : أكًم  64س
ثٌزٜ ٠ٛطً ػٍٝ ...... ؽٙجصدجعضخذثَ ...... فذر جط شذر ثٌض١جس دٛصم -1

...... 

ثٌزٜ ٠ٛطً ػٍٝ  ......... ؽٙجص دجعضخذثَ...... مجط فشق ثٌؾٙذ دٛفذر ٠ -2

......... 

 ÷ ................ثٌفٌٛش ٠ىجفب ................  -3

 ÷ ................ث٤ِذ١ش ٠ىجفب ................  -4

دسؽز  ػٕذ عذٛس...... ِغ ...... عٍه  فٟثٌّجسر  صضٕجعخ شذر ثٌض١جس -5

 ثٌقشثسٖ .

 ÷ ................ث٤َٚ ٠ىجفب ................  -6

 ......٠ٕٚضؼ ص١جس ...... إٌٝ ثٌطجلز ...... ثٌذ٠ٕجِٛ ٠قٛي ثٌطجلز  -7

ٕضؼ ص١جس صٚ...... إٌٝ ثٌطجلز ...... ثٌخ٠٩ج ثٌىٙشٚو١ّ١جة١ز صقٛي ثٌطجلز  -8

...... 

 ......ثوضشف ثٌٕشجؽ ثٌٕٛٚٞ دٛثعطز ثٌؼجٌُ  -9

 ......،  ...... ، ...... ِٓ أِغٍز ثٌؼٕجطش ثٌّشؼز  -11

 ......ٚفذر ل١جط ث٦شؼجع ثٌّّضض  -11

 . س٠ُ...... ٨ ٠ؾخ أْ ٠ضؼشع ث٦ٔغجْ ٦شؼجع لذسٖ ثوذش ِٓ  -12

 صغّٟ ..... ِٓ ٚفذثس دٕجة١ز طغ١شر DNA ث٠ٌٕٞٚٛضىْٛ ثٌقّغ  -13

 ٚلجػذر ١ٔضشٚؽ١ٕ١ز ....... ٚ ...... ِٓ  ٖضشوخ وً ١ٔٛو١ٍٛص١ذص -14

ِغ ...... ِغ لجػذر ثٌؾٛث١ٔٓ ، د١ّٕج صشصذؾ لجػذر ...... صشصذؾ لجػذر  -15

 لجػذر ث٤د١ٔٓ .

 إٌٝ آ١ٌز ػًّ ثٌؾ١ٓ ....... ، ...... صٛطً ثٌؼجٌّجْ  -16

 ......، ...... ِٓ أػشثع ِشع ثٌذٛي ثٌغىشٜ  -17

 ٌزٜ ٠قفض ػ١ٍّز ّٔٛ دطجٔز ثٌشفُث...... شص ثٌّذ١غ ٘شِْٛ ٠ف -18

ثٌذَ  فٟٚصظذّٙج ...... صؼضذش غذر ثٌذٕىش٠جط غذر ٨ ل٠ٕٛز ٤ٔٙج صفشص  -19

ث٨عٕٝ ػشش ِٓ  فٟٚصظذٙج ...... ِذجششر ، ٚغذر ل٠ٕٛز ٤ٔٙج صفشص 

 خ٩ي لٕجر .

فىنج كٍف  3: نذٌك أربع أعًذة كهربٍت قًٍت كم عًىد  65س
 ههى نهحصىل عهى :ٌىص

 ( أوذش لٛر دثفؼز وٙشد١ز 2 ( ألً لٛر دثفؼز وٙشد١ز1

 فٌٛش 9( 4  فٌٛش دطش٠مض١ٓ 6( 3

 

  : وضح انعبيم املؤكسذ واملخخزل يف انخفبعم : 66س
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